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ক্তম্িক্কা! 

একমাত্র ধর্মের উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের বলেই 
যে মোসলমান জাতি এক নময়ে জগতের মধ্যে শীর্ষ-স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। 

কিন্তু ধন্দ জিনিষটা যে কি, কি উপায়েই বা তাহ! লাভ কর! যায়, 
আবার কিরপেইবা তাহার এবাদৎসবন্দেগী ( সাধন-ভক্দন ) করিয়। 

ধর্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ কর! যার, তগুবিষয়ে আলোচনা 
করিয়া জ্ঞান ও ধন্মের গভীর তত্ব লাভ করিতে হইলে বছ শিক্ষা ও 

গবেষণার দরকার । কিন্তু কয়জন লোকই বা এ মন্বন্ধে চেষ্টা করিয়! 
থাকেন, আর কয়জন লোকই ব৷ সত্য ধণ্মের নিগৃঢ় তত্ব*শিক্ষা করিতে 
ইচ্ছুক ? বর্তমানে মোমলমান জাতির ঘোর অধঃপতনের কারণ 

যে একমাত্র ধন্মহীনতা, একথ? বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে না। 

প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, জগতের একমাত্র ত্রাণকর্তী হজরত রস্ুলে 

করিম (দঃ) অতি: সামান্য দরিদ্রবেশে জীবন কাটাইয়া, জগতের 
একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন, আর 

আজ তাহার ভক্তবৃন্দের মধো লক্ষ লক্ষ 'সালেম, হাজী, গাজী, 
ুফি ইত্যাদি থাকা স্বন্থেও, পন্ম বিষয়ে তাদ্দশ অগ্রনর হইতে 
দেখ। যায় না। ইহার একমান কারণ কি ধন্দ বিষয়ে শৈথিলা 
ও অমনোষোি তা নহে ? ইহা অপেক্ষা ঘোৰ পরিহাপেব বিষয় আর 

কি হইতে পারে? এই সঙ্গে মর একটী কথা বলিয়া রাখি যে, 
অধুন। পম বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার মত উপযুক্ত লোক ও পুস্তক 

এ উভয়েরই কতকটা অভাব। যে সমস্ত আলেম আছেন, তাহারা 
প্রায়ই বাঙ্গাল! ভাষায় অনভিজ্ঞত। হেতু আরবী, পারসী ভাষায় সঞ্চিত 
রত্ু-ভাগ্ার হইতে অপূর্বব ধর্মের ব্যবস্থাবলী ও উপদেশ মালা 



গা ০ 

সকলকে বুঝাইভে পারেন না। আবার বর্তমানে যে সসস্ত 

পুস্তকাদি গ্রচলিত আছে তাহাতে বিষয়াদি সামান্য ভাবে আলোচন' 

করিয়া, এক পুস্তক অপর পুস্তকের উপর ভার দিয়া লেখক হাফ, 

ছাড়িয়াছেন। তাই ভারত*বিখ্যাত শ্বনামধন্ত আলেমশকুল শিরোমণি 

জনাব মৌলানা কারামত আলী জওনপুরী মরহুম সাহেব 
* মেফ তাহল জান্নাত * নাম দিয়। ধর্দমামুষ্ঠটানশিক্ষ! করিবার একখানি 

অপুর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । ইহাঁও আবার এদেশের জন- 
সাধারণের ছুব্রোধ্য উদ্দ, ভাষায় লিখিত; তত্জন্য বঙ্গ দেশের ম্যায় 

উর্্দ, ভাষায় অনভিজ্ঞ-বহুল স্থানে সাধারণের ধশ্ম-শিক্ষ! করিবার 
পক্ষে তাদৃশ অনুকুল নহে। তবে পুস্তক খানি যে অমূল্য রত্ব 

বিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বহু ময় ও অর্থ 

বায় এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়া মেফ তাহল জান্নাতের অবিকল 

বঙ্গানুবাদ করিয়া লোক সমাক্ে প্রচার করা হইল । ইহার মুল 

অর্থ ঠিক রাখিয়া যথানস্তন নকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী 
সরল ভাবায় লেখা হইয়াছে ঃ. অতিরিক্তের মণ্যে মাধারণের 

উপকারার্থে কেবল খোত্তবাঃ অহ নেকার নিষয়টী অংযোজিভ কর 

হইল । আশ করি এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের 
আদরের জিনিষ হইবে | ইত্তি-- 

কলিকাত। বিনীত-- 
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শউস্পভ্রু্বলিক্া 

আল্লাহ্ যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি সমস্ত বিশ্ব- 
ব্রঙ্গাণ্ডের পালনকর্তা । তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও স্সেহময়। 

যে সমস্ত মোসলমান বান্দাগণ তাহার শাস্তিকে ভয় করে, আদেশ 

প্রতিপালন করে, উহ? সত্য বলিয়। জানে তাহাদিগকে ত্তিনি 
বেহেস্তে স্থান এবং তথায় এমন অনেক প্রকার নিয়ামত ( বহু-মূল্য 

্রবা ) দান করিবেন। পে বমস্ত বর্ণনা করা অসাধ্য । যাহার 

খোদাতারালার প্রতি সন্থুষ্ট থাকিবেন, তাহাদের প্রতি তি'নও সন্তুষ্ট 

থাকিবেন। তাহারা বেহেস্তে যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। 

আমি মোনলমান ভ্রাভাগণের নন্তষির জন্য এই স্থানে বেহেস্তের 

বিষয় কিছু বর্ণন| করিতেছি-_ মোনলমানদিগের জন্ত বেহেস্তে উত্রুষ্ট 
বাগান, আোতম্বতী নদী এবং এ নদীর পাশী নানাপ্রকার সুগন্ধ- 

যুক্ত । বাগানের বৃক্ষের নিশ্ঈদেশ ও অট্টালিকার নিন্দেশ হইতে 

পানীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে । এই বাগানের ফল অত্যান্ত 

স্থত্বাদু, নানাপ্রকার রং আন্বাদ ও মুগন্ধিত্তে স্বানিত আছে। 

বেহেস্তবাসিগণের বিশ্রামের জন্য বেহেস্তে মণি মুক্তা খচিত 

অনেক প্রকার আঙদ্ন আছে। পরিধেয় বন নবুজ বর্ণ রেশমের 
তৈয়ারী। এই জন্য সমস্ত বেহেস্তবাসী (পুরুষ ও স্ত্রীলোক ) নান! 

রঙ্গে রঞ্জিত হইয়। চির যৌবন ও লৌন্দর্ধ্য লাভ করিবে ! এমন কি 

পুরুষ ৩৩ বৎসর বয়ন এবং স্ত্রীলোক ১৬ বতনর বয়সের অবয়ব 
প্রাপ্ত হইবে! তাহার ছুনিয়াতে বৃদ্ধ, যুবা, কাল কিংবা কুৎসিত 

হউক না কেন তবুও উল্লিখিত অবস্থায় বেহেস্তে স্থান পাইবে । একে 
খুবছুরত (সুস্রী) তাহাতে স্বর্ণ রৌপোর অলঙ্কার ও নবুজ 

পোষাক বড়ই সুন্দর দেখাইবে। শ্রী আপন স্বামীর সহিত, 
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স্বামী আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিবে । অবিবাহিতা 
কন্ঠার মৃত্যু হইলে বেহেস্তে গিয়া, বেহেস্তী অবিবাহিতা পুরুষের সহিত 
উহার বিবাহ হইবে । এইরূপ যাহার স্ত্রী দাই নে স্ত্রী পাইবে এবং 

যাহার ম্বাগী নাই নে ম্বাদী পাইবে । পুরুষগণ আপন আপন 
শ্রী ব্যতিত আরও এমন আয়ত-লোচন মনোরম! প্রনয়িণী প্রাপ্ত 

হইবে_- যাহাঁদদগকে কখনও কোন জ্বেন কিংবা কোন লোক স্পর্শ 

করে নাই । তাহাদিগকে লাল মতির ন্যায় আদর ও সম্মানের সহিত 

বেহেস্তে খিমার (তাবুর) ভিতর রাখির়াছেন। বেহেস্তবানিগণ 

শুইয়া! বলিয়া কিংবা দাড়াইয়া যে কোন অবস্থায় হউক না কেন 

বেহেস্তের মেওয়। (ফল ) খাইবে ও ইচ্ছা! করিলে মেওর। বৃক্ষ মস্তক 

অবনত করিয়া দিবে এবং তাহার৷ ইচ্ছান্ুঘায়ী আছুদার ( তৃপ্ডির ) 

সহিত খাইবে | বেহেস্তিগণের জন্য নাবালক ও নবালিকাগণ নোনার 

বালি কাণে পরিয়। নদ নববদ! তাহাদের খেদমতের জন্য উপস্থিত 

থাকিবে। উহাদিকে দেখিতে মতির ন্যায় সুত্রী। যদি ভুমি এ 
বালক বালিকাদিগকে দেখ, তবে বলিবে ইহ! বোধ হয় এখনই ঝিনু- 

কের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে | কোন বাক্তি এ তাহাদিগকে 

স্পর্শ করে নাই | এইরূপ বাঁণক বালিকাগণ স্ুরাই, দন ও পিয়ালায় 

পবিত্র শরাব ( নরাবুন-তভুরা ) * মিষ্ট পানী ভরিরা ও মেওয়া হাতে 
লইয়। নিজ নিজ মালিকের নিকট আরিবে । বেহেস্তবানিগণ ইচ্ছানু- 

যায়ী উহা এ্রহণ করিবে । খেদমতগারগণ মোরথের নরম মাংলের 

কাবাব হউক বা সুরুয়াদার হউক উহাদের ইচ্ছানুবায়ী উপস্থিত 

করিবে । বেহেস্তের স্থগন্ধি ণ' পানী বাহ ছুগ্ধ হইতে পার্দ। এবং মধু 

হুইতে মিষ্ট, বড় কিংবা! ছোট টাদির পিয়ালায় যাহার যেরূপ পিপাস। 

তত দীনুবায়ী পানী হাজির করিবে । উহা হইতে বেশীও হইবে না কমও 
পপ সজ আপস ০০৯ নত পপ পপ ০ পপ 

ক এই পরিজ ্বগীয় শরাব পান করিলে মাথা বেদনা এবং জ্ঞান শ্থ্য হইবে না। 

প কেহ বলে করের আরা লেহ বাল শুদ্ধ আর্দার শ্রাথ ও কেহ বলে 

মেছ্ছের স্ত্রাণ ষুক্ পানা । 
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হইবে না, ঠিক পিপাপানুযারী হইবে। দ্বিভীয় বার চাহিবার 
আবশ্যক হইবে না, কিন্তু অতিরিক্তও হইবে না যে, উহ! ফেলিয়। 

দিতে হইবে। এ টাদির পিয়াল এত পরিক্ষার হইবে যে কাচের 

বানের হায় স্বচ্ছ, তাহার দিকে তাকাইলে বাহির হইতে ভিতর 

দেখা যাইবে ॥ বেহেস্তবানিগণ এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে বেহেস্তে 

বালিশ ঠেস দিয়া আরামের দহিত বনিয়া থাকিবে । বেহেস্তে 
না শীত, না প্রীত্স, স্কৃর্তিজনক বাতান প্রবাহিত হইবে, অর্থাৎ 

উহাতে গরম বা হিম বোধ হইবে না। খোদাওন্দ করিমের সহিত 

বেহেস্তিগণের দিদার ( দর্শন ) হইবে । এই দিদার নমস্ত নিয়ামত 

হইতে উত্তম । খোঁদ। চাহেত উহা! দেখিলেই জানিতে পারিবেন । 

যাহারা জাল্লানতারালার আদেশ প্রতিপালন করে না, হুকুম 
অগান্য করে, কলেমা শাহাদৎ পড়ে না, নামাজ আদায় করে না, 

জাকাত দেয় না, যাহার্দের প্রতি হজ কর। ফরজ তাহারা হজ 

করে না এবং রমঙ্জানের রোজ। রাখে না, সতত পাপ-কার্যে লিপ্ত 

থাকে; এই নমস্ত কাফেরগণকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন | 

দোজখ এমন বঠিন স্থান যে, আঙ্গের চামড়।? গলাইয়া ফেলিবে 

কিন্তু প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে না। দোজখের শাস্তির বিষয় 

বর্ণনাতীত। শাস্তির উপর শান্ধি প্রহারের উপর প্রহার পাইতে 

থাকিবে । যাহান্তে লোক গ্াফেল হইতে অতর্ক হয়, তজ্জন্য 

দোজখের আজাবের বিময় মামান্য কিছু বর্ণনা করিতেছি । 

দোজখিদের শাস্তির জন্য আল্লাহ. তায়াল। অনেক ফেরেস্তা নিযুক্ত 

করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম মালেক। তিনি 

আঠার জন ফেবেস্তার উপরে সরদার । তাহার আকার এত বুহৎ 

সে এক ক্ষন্ধ হইন্তে আন্য ক্ষন্ধ পর্যান্ত পৌছিতে এক বত্নরের 
প্রয়োজন | অবর্বদ) শান মুখ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় । 

ইচ্ছা করিলে ১৮ জনের যে তন একজন এক হাতের দ্বারা ৭* 

হাজার কাফষেরকে দোখের মধ্যে যেদ্দিকে ইচ্ছা সেই দিকে 
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নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু উহাদিগকে দোজখের কেহ দেখিতে 

পাইবে না। দোঁজখিদের শক্তি প্রয়োগ কারবার ক্ষমতা থাকিবে 

না। দোজখের প্রহরী ফেরেস্তাদ্দের স্বর যেমন কর্কশ তাহাদের 
কাধ্যও তেমনি কঠোর এবং তাহাদের প্রহার হইতে রক্ষা পাইবার 

কোন উপায় থাকিবে না। তাহার! ঘুষ লইবে না। এমন কি 

কোন প্রকারেই আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিপরীত কোন কাধ্য 

করিবে না। সববদ। তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবে । তাহার! 

কাফেরদ্দিগকে ৭৭ গজ লম্বা শিকল দ্বারা হাত পিঠ মোড়া করিয়। 

বন্ধন করতঃ জ্বলন্ত অগ্রিতে নিক্ষেপ করিবে । কেহ কোন প্রকার 

নাহাযা করিয়? তাহাদিগকে অজাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। 

ফেরেস্তাগণ যাহাঁকে যে অবস্থায় পাইবে তাহাকে নেই অবস্থার বন্ধন 

করিয়া জ্বালাইবে ও প্রহার করিবে । প্রহারে শরীরের ক্ষত স্থান 

হইন্তে রক্ত ও পুঁষ নির্গত হইতে থাকিবে । এই পুষ এবং নাড়া- 
সেজের গাছ আহার করিয়। জঠোর জ্বাল নিবৃত্ভি করিবে । ইহ' 

ব্যতীত অন্য কোন খাছ দ্রবা পাইবে না। দোজখিদের ক্ষুণ। 
ও তৃষ্ণা শ্বাভাবিক হইতে গধিকতর হইবে । পিপানায় এমন 

গরম পানী পাইবে বে, উহা মুখে দেওয়ামারই মুখের মাংস 

খনিয়া পড়িবে । আল্লাহ্ ায়াল। তাহাদিগকে এমন পিপানা। 

দিবেন যে, পানী এরূপ ফুটন্ত থাকা ন্বত্তেও গচুর পরিমাণে পান 
করিবে কিন্তু পিপাসা নিরভ্তি হইবে না। যেমন বালিতে পানী 

পড়িলে তৎক্ষণাৎ শুকাইয়! যায়, তেমনি এত বেশী পানী পান করা 

ম্বন্ত্বেও তাহাদের পিপান। কিছুমাত্র নিবুত্তি হইবে ন। ইহাপেক্ষ। 

আরও অনেক কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । তথায় ক্ষুপায় 
নাড়া সেজের গাছ পিপাবায় গরম পানী ও পুঁষ এবং ছায়া চাহিলে 

অগ্নি বাম্পের পাহাড় ও ধুম যুক্ত গরম বাতান প্রাপ্ত হইবে। 

সেই হাওয়া এমনই গরম যে, মাথার সে স্থান স্পর্শ করিবে, মেই 

ল্লান পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইবে । যদি উহ! (অগ্নি) হইতে 
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বাচিতে চাও তবে, এমন উত্তপ্ত পানীতে নিক্ষেপ করিবে যে, সমস্ত 

শরীর গলাইয়া! ফেলিবে | এই কঠিন শান্তির বিষয় বর্ণনা করা যায় 
না। দোজখিগণ এইরূপ আজাবের উপর আজাব, কষ্টের উপর কষ্ট 

ভোগ করিতে থাকিবে । নমস্ত লোকেরই জানা একান্ত কর্তব্য 

যে, আল্প।হ. তায়ালা মোসলমানের জন্য বেহেস্ত এবং কাফেরগণের 

জন্য দোজখ স্থষ্টি করিয়াছেন। সকলেরই সেই খোদাওন্দ করিমের 
প্রতি ইমান আণ। কর্তব্য । 

এই দীন হীন লেখক (মুল উর্দ, গ্রন্থকার ) নর্ধ প্রথমে 
খোঁদাতায়ালার প্রশংসা করিয়া হজরত রছুলে করিম ( নঃ)-এর 

উপর সালাম দিতেছে । (যিনি তাহার উন্মতগণের গোনাহ, 

মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট স্থপারিম করিবেন )। খোদা” 
হারাল ধাহার নূর পৃথিবীতে বর্ঝ প্রথম পয়দা করিয়াছেন এবং 
নর্জশেষে পাঠাইয়াছেন, কেয়ামত পর্যন্ত বাহার ধন্ম পৃথিবীতে 
বলবৎ থাকিবে, সেই হজরত রম্থলে করিম (নমঃ) এই পুথিবীস্ 
উম্মতদিগের উপর অন্যন্ত মেহেরবান। তাহার অর্ধশ্রেষ্ঠ চারি 
আছহাব প্রথম, হজরত আবুবকর দিক (রাঃ) ছিততীয়, খেতাবের 

পুন্রর হজরত উমর ফারুখ (রাঃ) ভুতীয়, হজরত ওছমান জেন্ 
মুরায়েন (রাঃ) চতুর হজরত আলী করমুল্লাহ, ( বাহার 

সর্বদা দীন মোহাম্মদীকে মদত করিতেন এবং জান মাল উৎসর্গ 

করিবার নিমিত্ত সর্কদ। প্রস্তুত থাকিতেন ) হজরতের দৌহিত্র এমাম 
হানান (রাঃ) এমাম হোসেন (রাঃ) ও তাহাদের মাতা যিনি 

হজরত রম্ুলে করিম (সঃ)-এর প্রাণথবম কন্যা হজরত ফাতেম। 

জনহুরা (রাঃ), হজরতের ছুই পিতৃব্য (চাচা) হজরত হামজা 

(রাঃ) ও হচ্গরত আব্বাছ (রাঃ) 'এবং হজরত রসুলে করিম 

( মঃ)-এর যাবতীয় নাহাবাগণের উপর হাজার হাজার দরুদ ও 

ছালাম পৌছে। 

এই কেতাবের মূল গ্রন্থকার জোনাব মৌলান। কেরামত আলি 
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মরহুম মগফুর ছাহেব ইহাতে আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে-_- 

“আমি নিজ গোনার জন্য লজ্জিত, তজ্জন্ত খোদাতায়ালার দয়ার ও 

হজরত পরয়গন্বর ( মঃ)-এর স্ুপারিসের আশা রাখি এবং প্রার্থন। 

করি খোদাওন্দ করিম আমার নমস্ত গোনাহ মাফ করুন, তৌব। 
কবুল করুন, যেন পুনঃ গোনাতে লিপ্ত না হই এবং পিতী, 
মাতা ও ওক্তাদগণ যাহারা আমাকে দীনি (ইস্লামী) বিদ্যা 

শিক্ষা দিয়াছেন, উহারা দকলেই বেহেস্তবাণী হউন। আমার 
পীর বিনি নায়েবে রম্থুল রববল আলামিনের দীন ইস্লামের উজ্জ্বল 

প্রদীপ, আল্লাহ. তায়াল। তাহাকে ও জানাতে স্থান দান করুন । আমর 

পীর হজরত সৈয়দ আহাম্মদ মরহুম দাহেবের চেহারা এমনই উজ্জল 

যে প্রাতঃকালিন সুষ্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ কুফরী 
অন্ধকারও দূর হইত। বণন্তকালে বৃক্ষের পাতা যেমন বাড়িয়া 

পড়ে, তাহার চেহারা দেখিলে থোনাহও সেইরূপ দূর হইত] 

সাবানে দেমন দেহের ময়লা! পরিষ্কত হয়, ভাহার দৃষ্টি কাহারও 
উপর পতিত হইলে, তাহার হৃদয়ের ময়লাও তদ্রপ পরিক্ষার হইত ! 

তনি মুরিদঞণকে শিক্ষা দিবার ক্ন্য শিল্লির মত নিপুণ এবং 
এবাদতকারিগণের দেলের জৎ পরিক্ষার করিবার জন্য রেতী স্বরূপ 

ছিলেন! হজরত পীর ছ্বাহেবের ইহা অপেন্ষ্টা অনেক বেশী 
মরতবা ছিল । গ্রাকুত পক্ষে বলিতেছি-_- আমার পক্ষে এইরূপ 

আরেফে রব্বানির দরুক্তা মর্হব' চিশিবার জ্ঞান এবং তাহার 

[রিফ (প্রশংসা ) করিবার ক্ষমতা কোথায় ? খোদাওন্দ করিম 

হার যাবতীয় মুরিদ ও লমস্ত মুললমান স্ত্রী পুরুষগণের প্রতি 

সন্তন্ট হউন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া সমস্ত গোনাহ, 

মাফ করুন। হে দমগ্র পৃথিবীর স্থ্টি ও পালনকর্তা । ভুমি 
কবুল করি £1% 

খাকছার ফকির (মুল গ্রন্থ কর্তা) বলিতেছেন_-“আমি জোমাঁর 

নাশাজ অন্তে আমার ক্ষমতানুলারে কোরাণ শরিফ ও হাদিন 

এ) 
৮ 

৬০ 
* কী 
সম 
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শরিফের মানে বর্ণনা করিতেছিলাম, তজ্জন্য আল্লাহ তায়ালা আপন 

কালাম ও হাদিন শরিফের বরকত্তে অনেক মুসলমান দীন ইস্লামে 

দঢ় হইল। নামাজ ও আজানে প্ররত্ত হইয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
নামাজে মনোনিবেশ করিল । গেই সমর আমি আবশ্াকীয় মস্লা, 

মসায়েল, নামাজ, রোজা, ইত্যাদি স্ত্রী পুরুষদিথের অতি সহজে 

বুঝিবার সুবিধার্থে এই কেতাঁব লিখিতে আরম্ভ করিলাম । নিজের 

মঙ্গল ও সকলের উপকারার্থে অনেক পরনিদ্ধ কেতাব বথ1-_ সরে. 

বেকায়া, ফতওয়ার় মহিত, হেদাঁয়া, মোক্তাছার শাফি, শোক্তাছার 

কুদরী, কাগ্চ, সরে আওরাদ ইত্যাদি কেতাবের সার অংশ হৃদয়ঙ্গম 

করিয়া এই কেতাবে লিখিলাম | সুখ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে আমি 

এই কেতাব খানা লিখি নাই । আমি লেখকও নহি, এই জন্য আমার 

কেতাবের কথায় ও ভাবায় লৌন্দধ্য পাইবেন না। এই কেতাব- 
খানার নাম “মেফ তাহল জান্নাত? অর্থাৎ “বেহেস্তের চাবি” রাখিলাম। 

আশা করি এই কেতাঁব খান! নিজে পড়িবেন এবং বালক বালিকা- 

দিগকে পড়াইবেন। 

নভচ্চ।লুলাদক্কেন্্র মভ্ভলয £_ পবিত্র উনলাম ধন্ম অংক্রান্ত 
বাবজীয় গ্রন্থছই আরবী কারশী ও উদ্দতে লিখিত থাকায় উহা 

পাঠ কর। বা তাহার মন্ম গ্রহণ করা আমাদের বঙ্গীয় মুনলমান 

সমাজের পাধায়ঙ্ধ নহে । তজ্জন্ত বড়ই দুঃখের নহিত জানাইেছি 

যে, বঙ্গীয় মুসলমান নমাজ বিশেষতঃ আরবা ফারসীতে অনাভভ্ঞ 

ব্যক্তিগণ অতি আবশ্যকীয় মছলা মছায়েল হুদয়ঙগম করিতে না 

পারার দরুণ ধন্ম-কার্ষ্যে অনেক ক্রটী রহিয়৷ যায় । ইহাতে 
খোদাতায়ালার নিকট ও গোনাগার হইতে হয়। এই জন্তক আমি 

অত্যন্ত আগ্রহান্থিত হইয়া এই অসীম ছুঃনাহদিক কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছি । আম এই অমুল্য গ্রন্ছখানা যে উদ্দেশ্যে অনুবাদ 

করিয়াছি তাহাতে কতদুর রলৃতকাধা হইয়াছি তাহ! বলিতে পারি 
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না। তবে প্রথম সংস্করণ ও সময়ের সঙ্কীরণতার জন্য ভালমত 

ষত্ব লইতে পারি নাই বলিয়া ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে 

পারে । আশ! করি পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়। 
যর্দি কোন স্থানে কোন ক্রুটী দেখিতে পান তবে অনুগ্রহ পূর্বক 
আমাকে জানাইলে অত্যান্ত বাধিত হইব ও পরবন্তী সংস্করণে 

নংশোধন করিয়! ধন্য হইতে পারিব বলিয়া আশা করি । 
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মিডল ভুলি 

মেফ তাহল জামাত 

গশ্বন্ব অজ্যাস্স 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

ইইস্মান্য £ 

সমস্ত নেককার্ধা ও এবাদৎ বন্দেগীর মুল ইমান । ইহা! 
ব্যতীত কোন নেককার্ধয ও এবাদণড বন্দেনী সিদ্ধ হইবে না। 
ইমানের দুইটা স্তস্ত আছে। যথা--মৌখিক বলা ও আন্তরিক 
সত্য জানা এবং ইহা আল্লাহ-স্তায়ালা কর্তক হজরত মোহাম্মদ 

মোস্তফা ( সঃ )-এর প্রতি অর্পিত হইয়াছে, ইহা সমস্তই সত্য ও 

পবিত্র । ইমান ছুই প্রকার যথা_ইমান মোজমাল ও ইমান 

মোফাচ্ছাল। | 

জস্বান ০হযাতভ্ক সজ্শ £ 

রে টা নর 5 সপ) 
১09 4455 4১৩৮৬ 9৯ ৬ এড আকা 

০0%১৬১15 45 ০০ ৮৮:৬৯ 

শচ্লাক্র--আমানতো বিল্লাহে কামাহুয়া বে-আস্মায়েহী 

অ-ছেফাতেহী অ-কাবেল্তো জামিয় আহকামেহী অ-আরকানেহী । 

অর্প--সর্ধবিধ গুণ বিশিষ্ট আল্লার নামের উপর বিশ্বা 



২ মেফতাহল জান্নাত 

স্থাপন করিলাম এবং তাহার আদেশাবলী ও ছেফত সমূহ গ্রহণ 

করিলাম । অর্থাৎ আমি মোফলমানী দীন ও উহার মধ্যে যাহা 
আছে তাহা গ্রহণ করিলাম এবং কাফেরের কুফরী হইতে বিমুখ 
হইতেছি । 

হকেস্চা1 2 £ 

? 4 ৫০৮ ৮1 রে রঃ কি 

০%। ০ ৮. $ ০ 4181 এ। ১ 

শন্দেল্রঞ-_-লা-এলাহ। ইল্লাল্লাহো। মোহাম্মাদোর রাস্্ুলোল্লাহে । 

অর্থ আল্লা ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেহই নাই মোহাম্মদ 

( সঃ) তাহার প্রেরিত ( রছুল )। 

অ্রচল্জশহম স্যাজ্াদ্কি 1 

পারবা লাক 441 &। রা ৪ পণ শর্ত 

449 ৮০১ ৪3০০ ০৪ ৮1 19 ০1 ১৬ 

৫6272 লী 6৮ ভিতপেট 0প 2 পাঠ তত 

০ ০৮৮) 9 ১৮১৩০ ৬৩ ৩১1 ১৮৫৪1 9 

শ্উচ্লাল্্রপ--আশ হাদো আন, লা-এলাহ। এল্লাল্সাহে! অহ্দাহ 

লা-শারিকালানথ , অ-আশহার্দোে আন্না মোহাম্মাদান আবদোছ 

অ-রাসুলোছ । 

ভর্থ-_আমি সাক্ষ্য দ্রিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য 

নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাহার শরিক নাই; এবং ইহাও সাক্ষ্য 

দিতেছি যে, মিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) তাহার বান্দা ও প্রেরিত 

রসুজ। 



১ মেফ তাহল জান্নাত ্ং 

হম্পান্ন 0মাক্কাচ্ছাক্প / 

৪৮৯ ৩ ঠ ১০ 6 প০ সির তত» চীন শটে 

59৭১) 5 55452449% ৬৬০ 
| [পৈ্ত ৬১৩ ৬০৫ টির, 0 ০8 

০9554152255 12৯2৪ | 52৯১1 
পপ শি তি নি 

০৬ ০৪০15 
উচ্লাল্পঞ---আমানতো বিল্লাহে অমালায়েকাতেহী জ- 

কুতৃবিহি অ-রোস্ুলেহী অল্ ইয়াওমেল আখেরে অল্কাধয়ে 
খায়রেহী অশ.শার্রেহী মেনাল্লাছে তায়াল! অল্ বায়াসে বায়াদাল 
মাওত। 

অন্ব--আল্লাহ তায়ালা, তাহার ফেরেস্তাগণ কেতাঁবসমূহ 

প্রেরিত পুরুষগ্রণ, কেয়ামতের দিন, নেকী-বদির হিসাব, খোদা" 
তায়াল। ভাল মন্দ বাহা করেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুণ্যানের উপর 
আমি ইমান আনিলাম। 

খোদাতায়ালার স্থিত সৌরজগতে হঙ্গরত আদম আলায- 
হেচ্ছালাম সর্ব প্রথম পয়গম্বর এবং আখেরী জামানায় হজরত 

মোহাম্মদ মোস্তফ। সাল্লাল্লাহে আলায় হেচ্ছালাম আখেরী পয়গম্বর | 

ইনি আরবের খ্যাতনামা কোরেশ বংশের উজ্জ্বল রত্ব আব্ল্লার 
একমাত্র রষজাত পুভ্র। আব্দল্লার পিতা আব্কল মোতালেব, 
হার পিতা! আব্দল হাসেম, তাহার পিতা আব্দ,ল মান্নাফ | 

আমাদের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সত্য 

ও সমস্ত পয়গন্বরের সরদার ও সর্কশ্রেষ্ঠ এবং তিনি তাহার উম্মতের 

প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন । যদি কোন ব্যক্তি আমাদের পয়গম্বর 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ( নঃ)-এর পরে পয়গন্বরী-দাবি করে, 
তবে সে মিথ্যাবাদি । এই দিন ইস্লাম সত্য ও কেয়ামত পর্যন্ত 
কায়েম থাকিবে। নমস্ত নেকী ও বদ্দি কার্যই খোদাতায়াল৷ 
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কর্তৃক স্থষ্টি হইয়াছে । আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নেককার্য্যে সন্তষ্ট 
এবং সমস্ত কুফরী ও পাপকার্ষ্যে অসন্তুষ্ট । মৃত্যুর পর পুনরুণ্খানের 
উপর আমি ইমান আনিলাম। আমাদের নিকট ইমান মোজ মেলই 
দোরস্ভ। কিন্তু অন্যান্য এমামের মতে ইমান মোঁফাচ্ছেলের 
উপর দৃঢ় বিশ্বাম করিলে ইমান দোরস্ত হয়। হজরত মোহাম্মদ 

মোস্তফা ( সঃ ), খোদাতায়াল। হইতে যাহ! প্রাপ্ত হইয়া লোকদ্িগের 

নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতি ইমান আনিলাম, যদি কোন 
ব্যক্তি খোদার প্রতি আন্তরিক ইমান আনে, কিন্তু প্রকাশ্ট ইমান 

না আনে তবে নে বাক্তি খোদাতায়ালার নিকট মোমেন এবং লোকের 
নিকট কাফের হইবে । যদি কোন বাক্তি প্রকাশ্া ইমান আনে, 
আস্তরিক ইমান আনে না তবে, সে ব্যক্তি লোকের নিকট মোমেন 

কিন্ত আল্লাহ-্ায়ালার নিকট মোমেন নহে । এই সমস্ত লোককে 
মোনাফেক বলে। মে ব্যক্তি গরকাশ্য ও আন্তরিক ইমান আনে 

সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন | কেয়ামতের দিনকে সত্য, হালালকে 

হালাল ও হারামকে হারাম বলিয়। বিশ্বাস কর। কর্তব্য । যে ব্যক্তি 

হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলিয়। জ্ঞান করে সে ব্যক্তি 

কাফের ( নাউজবেল্লাহ্. মেনহা), বদ্দি কোন কাফের ইস্লাম 

ধন্মে দীক্ষিত হয়, তবে তাহাকে জীবনে ন! মারিয়। গোলামীতে 
নিযুক্ত করিতে পারা যায় । কিন্তু তাহার জান ও মালের হেফাজত 

করিতে হইবে । কারণ এ ব্যক্তি হানরের দ্দিন বিনা হিলাবে 
দোজখের প্রচণ্ড অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবে । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাসাত্জিন্্র স্ভিকক্শভ্ড 

হে মোম্লেম ভ্রাতাগণ ! তোমাদের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক 

যে ইমানের পর মস্ত এবাদতের মূল নামাজ । এই নামাজই 
ইস্লামের স্তস্ত স্বরূপ। যেমন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফ। ( সঃ) 

ফরমাইয়াছেন যে 2 

ভগ এগ শি গজ 5 নূপা্ী রগ কটি তে 

৪4 ৫6 রি তে 

০ দে রি ৰ্ ১3 রর 

শচ্লাপ্জরঞ-_ আস্ আলাতো। এমদাদ দিনে মান আকামাহ। 

ফাঁকাদ আকাঁমাদ দিন, অমান তারাকাহ। ফাকাদ হাদামাদাদিন। | 

জহর নামাজই দিন ইস্লামের স্তম্ভ স্বক্প । যেব্যক্তি নামাজ 

আদায় করে, সেই ব্যক্তি দিন ইস্লামকে কায়েম রাখে এবং যে 

ব্যক্তি নামাজ আদায় না করে, সে দিন ইসলামকে ধ্বংশ করে। 

অতএব সমস্ত মোনলমানের নামা পড়িয়া দিন ইস্লাম 

কায়েম রাখা কর্তব্য । নামাজই বেহেস্তের কুর্জে (চাবি ) এবং 
উহ! পবিত্র । পবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া দোরস্ত ; অপবিত্র 

অবস্থায় নামাজ পড়া দোরস্ত নহে । পবিত্রতা কত প্রকার 

তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইল | 



ভ্রিত্ভীম্স ভঞ্যযান্স 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

ওজন নিজ ৪ 

নামাজ পড়িবার পুর্ববে ওজু করিবে । যদ্দি গোছল করার 

আবশ্তক থাকে, তবে নামাজের পুর্বে গোছল করিবে । পীড়িত 

ব্যক্তি ওজু ও গ্লোছল করিতে না পারিলে তায়াম্মোম করিয়া 

নামাজ পড়িবে ॥ ওক্ডুর মধ্যে চারিটী ফরজ যথা--১। কপালের 
উপরিভাগে চুলের গোড়া হইতে দাড়ি বা থুতার নিম্মভাগ পর্যন্ত 
এবং এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্যন্ত নমক্ত মুখ মণ্ডল ধৌত করা; 
২। বাম হাত দ্বারা ডান হাতের কনুই পধ্যন্ত ধৌত করা তৎপরে 

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুই সমেত ধৌত করা; ৩। ছুই 
পা টাক্নু তক ধৌত করা; ৪ | মাথার চারি অংশের একাংশ 
মোসেহ. করা, কিন্তু যাহাদদের ঘন দাড়ি তাছাদের জন্য পাঁচটা 
ফরজ যথা-_ভিজা হাতে দাড়ি মোসেহ করা * পাতল! দাড়ি 
থাকিলে উহ! ধৌত করা ফরজ । 

€ুত্ুক্ল সোহ্লভ্ড 

ওজু করিবার পুর্বে বাসা ও প্রতশ্রাবের আবশ্যক থাকিলে উহ! 

সমাধা করিয়া লইবে। ওজুর পানীর পাত্র ছোট অর্থাণ্ড লোটা 
কিন্বা। বদন! দ্বার ওজু করিবে-যদ্দি পানী কোন বড় পাত্রে থাকে 

* দাড়িতে জখম অবস্থায় পটি ( ব্যগ্ডিস ) বাঁধা থাকিলে উহার উপর মোসেহ 

করিবে। চক্ষের ভিতর পানী প্রবেশ করান ফরজ নহে। কিন্তু চক্ষের উপরের 

পাত্তা ধৌত করা ফরজ । 
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তবে ছোট পাত্র দ্বারা উঠাইয়া ওজু করিবে, কিন্তু ছোটি পাত্র না 
থাকিলে অঙ্গুলীসমুহের অগ্রভাগ দ্বার বড় পাত্র হইতে পানী 
তুলিয়। ওজু করিবে । হাতে নাপাকী বস্ত লাগিয়া থাকিলে উহা 
পানীতে স্পর্শ করিলে পাত্র ও তৎস্থিতপানী নাপাক হইবে । 
ওজুর মধ্যে দোন্নত ১€টী যথা--১। ছুই হাত কজা পর্যযস্ত তিনবার 
ধৌত করা; ২। ওজুর সময় আল্লাহ্ নাম লওয়া ও অর্থাৎ নিশ্থলিখিত 
দোয়া পড়া? 

৮৭৭74 ৫ এ 5৭ পরত ৭. পণ লে পন ও 4 
১১05854১০০1 পো হি ৪৬৭ 21 শিবু 
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উচ্ঙগাল্পঞ--বিছমিল্লাহেল আলিয়েল আজীমে অল হাম্দে। 

লিল্লাহে আলা দ্রিনেল এস্লাযে আল এন্লামে। হাকধন অল কুফ রে! 

বাতেলোন আল এস্লামে৷ মুরোন অল কুফ রো জুলমাতোন। 
৩। অদ্দী হাত লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গলীর ন্যায় মোটা ও তিত্ত' 

কাষ্ঠ নিশ্মিত মেছ ওয়াক দ্বারা মেছওয়াক করা; ৪-৫| তিনবার 

কুলি করার সঙ্গে গরগরা করা; ৬ | তিনবার নাকে পানী দেওয়া; 
৭ দড়ির নিম্বভাগ হইতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উপরের 
দিকে তুলিয়া খেলাল কর! কিন্তু উপরের দিক হইতে নীচের 

দিকে খেলাল করা নিষেধ; ৮। হস্ত পদের-_-অঙ্গুলী খেলাল 

করা; ৯। ওজু করার অঙ্গ তিনবার ধৌত করা; ১০ একবার 
সমস্ত মাথা মসেহ করা; ১১। এ ভিজা হস্তেই কান মোস্পেহ 
করা। ১২। নিয়েত করা; ১৩। পরস্পর ওজুর স্থান ধৌত 
করার প্রতি দৃষ্টি রাখা; ১৪। ওজু করিবার সময় হাত পা 
উত্তমরূপে ধৌত করিবে, এক অঙ্গ ভিজা থাকিতে অন্য অঙ্গ ধৌত 
করা; ১৫] প্রআশ্াব ও বাসের পর কর্খুফ লওয়৷ লোবত, ও 
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তপর পানীর দ্বারা ধৌত করা উত্তম। মল মুত্র এক টাকার 

পরিমাণ স্থানে লাগিয়া থাকিলে উহা! ধৌত কর! ওয়াজেব কিন্ত 
উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে ধৌত করা ফরজ, কম হইলে 
পোননত । 

ওজুর মধ্যে মোস্তাহাব ছুইটী যথা--১। প্রত্যেক ওজুর অঙ্গের 

ডাহিন দিক হইতে প্রথম ধৌত করা; ২। গরদান মোসেহ করা। 
ওজুর মধ্যে চারিটা মকরুহ, যথা--১। মুখে পানীর ছিট! 

দেওয়া; ২। বিনা কারণে বাম হাত দ্বারা ওজু করা; ৩। ওজর 
সময় ছুনিয়ার কথাবার্ী বলা ; ৪। তিনবারের বেশী ধৌত করা । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ও ভক্্েল সক্সাম্ £ 

নিন্নলিখিত:১২টা কারণে ওজু ভঙ্গ হয়, যথা-__ 
১। গুহ ও প্রশ্রাব বার হইতে মল, মুত্র, বীর্য, অদ্দি ( তরল" 

বীর্য ) মজি, (কাম্ভাব উদয় হইলে লিঙ্গ হইতে যাহা প্রথমে 
বাহির হয় তাহাকে মজ্ি বলে) পাথরী ও বাত কন্মে বায়ু নির্গত 

হইলে; ২। অঙ্গ হইতে কীট বা পোক। ব৷ রক্ত, পুঁষ ফোড়ার 
পানী জখমের স্থান হইতে গড়াইয়৷ পড়িলে ( গড়াইয়৷ না পড়িলে 

ওজু ভঙ্গ হইবে ন1); ৩1 শরীরে শুই ফোটাইলে যদি রক্ত 
নির্গত হইয়া গড়াইয়! পড়ে; ৪। চক্ষু হইতে রক্ত বাহিরে 
আমিলে। নাশিকা রম্ষে, এইরূপ মন্ুরের দানার মায় রক্ত জমিয়া 
থাকিলে ওজু ভর্গ হইবে না কিন্তু উহা নির্গত হইলে ওজু ভগ 
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হইবে; ৫ মুখ ভরিয়া বমি আদলে, যাহাই নির্গত হউক না 
কেন; ৬1 বমনে রক্ত নির্গত হইলে উহার পরিমাণ থুকের সমান 

কিম্বা বেশী হইলে ; ( কম হইলে ভঙ্গ হইবে না); ৭। তাকিয়া 

ঠেশ দিয়া নিদ্রা গেলে, উহা! সরাইয়া লইলে বদি পড়িরা যায়ঃ ৮। 
নামাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় বেলুন হইলে ; কিন্তু নিদ্রায় বেছুস 

না হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না; ৯। নেশার কোন দ্রবা খাইয়া কি 

পান করিয়া বেহুম হইলে; (বেনুম না হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে 

না। ) ১০। রুকু ও লেজদ। ওয়াল নামাজে বয়োঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি 

খিল্ খিল্ করিয়া হাদিলে ওজু ভঙ্গ হইবে। কিন্তু জানাজা নামাজ 

ও জেলাওত সেজদায় হাঁসিলে ওজু ভঙ্গ হইন্ না। 

হাসা তিন প্রকার | যথা,__-কাহ কাঁহ, জাহাক ও তাববাচ্ছাম | 

খিল্ খিল্ করিয়া হাঁদাকে কাহ কাহ, বলে, ইহা সকলেই শুনিতে 

পায়, এরূপ হাসায় ওজু ও নামাজ ভঙ্গ হয় । যেরূপ হাদিলে কেবল 

নিজে অনুভব করা যায় অন্ত কেহ অনুভব করিতে পারে ন৷ 

তাহাকে * জাহাক * বলে। ইহাতে নামাজ ভঙ্গ হইবে কিন্তু ওজু 

ভঙ্গ হইবে শ। যাহা নিজেও অনুভব করিতে পারে না এবং অন্যেও 

অনুভব করিতে পারে না কেবল ঈষ্ সাদ দ্রাত দেখা যায় 

তাহাকে তাবন্বাচ্ছাম বলে, ইহাতে ওজুও ভঙ্গ হইবে না নামাজও 

ভর্গ হইবে ন!। 

১১। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কামভাবে পরস্পর পরস্পরের গুপ্ত 

অঙ্গে ঠেস্ দিলে বীর্য নিত হইলে ওজু ভঙ্গ হয়; ১২। 

পুরুষের জখম হইতে ও প্রস্রাব ঘার হইতে পোকা কিন্বা মাংস 

খপিয়। বাহির হইলে । ল্মরণ রাখিতে হইবে যে থুথু, ঘণ্ম, সিকেন 

(নাক হইতে নির্গত কফ) চক্ষের পানী ও শ্রীলোকের স্তন হুগ্ধ 

নির্গত হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

গোক্েশল্্ জান ! 

গোছলের মধ্যে তিনটা ফরজ যথা--১। কুলীর মহিত গরগর৷ 
করাঃ ২। নাসিক! রন্ধে। পানী প্রবেশ করান; ৩। সমস্ত 
শরীর ধৌত করা! 

আট ছানিলে উহা! নখনের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকিলে, 
বাহির করিয়। ন। দেওয়। পধ্যন্ত গোছল দোরস্ত হইবে না। কারণ 

আটা থাকিলে নাখনের ভিতর পানী প্রবেশ করিতে পারে ন1। 
কিন্তু ময়লা কিংবা মাটি প্রবেশ করিলে গোছল দোরস্ত হইবে। 

কারণ ময়লা নাখনের ভিতর জন্মে এবং মাটির ভিতর পানী প্রবেশ 

করিতে পারে । এইরূপ শরীরে তৈল কিংবা মেহদি রং মালিস 

করিলেও গোছল দোরস্ত হইবে। স্ত্রী, কি পুরুষের কাণে বালি 

কিংবা হাতে কশা আংটী থাকিলে উহার ভিতর পানী প্রবেশ 

না করাইলে গোছল দোরস্ত হইবে না। বালির ছিদ্রে কাটি 
দেওয়া থাকিলে উহা খুলিয়া পানী প্রবেশ করাইতে হইবে । বালি 
কিংব। কাটি খুলিয়া ফেলিলে ছিদ্র কতকাংশ বন্ধ ও কতকাংশ 
খোলা থাকিলে কাটির ছারা উহার ভিতর পানী প্রবেশ করাইতে 

হইবে। যাহার খত্ন। হয় নাই-_তাহার চামড়ার নীচে পানী 
প্রবেশ করাইতে হইবে কিন্তু ফোট1 ফোট। প্রত্াব বাহির হইয়া 

চামড়ায় বাধিয়! থাকিলে ওজু দোরস্ত হইবে না। গ্োছলের 

সময় শরীর মদ্দন করা ফরজ নহে । স্মরণ রাখিতে হইবে যে 

শরীরের একটা চুল পরিমাণ স্থান শুক্ষ থাকিলে গোছল দোরস্ত 
হইবে না। 
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৩গাছহলেেক্ত্র ০সাজভ্ড £ 

গোছলের সোব্লত €টী যথা--১। ছুই হাত কজ। পর্য্যন্ত 
ধৌত করা; ২। গোছলের পুর্বে গুপ্তস্থান ধৌত করা; 
৩। শরীরে নাপাক বস্ত লাগিয়া থাকিলে উহা! ধৌত করা; 
৪| ওজু করিবে কিন্তু পা ধুইবে না। চৌকি কিংবা পাথরের 
উপর দ্রাড়াইয়া গোছল করিলে পা ধুইতে হইবে। কিন্তু যদি 
অঙ্গ-ধৌঁত পানী পায়ের নীচে জমা থাকে তবে গ্বোছল অন্ত 
অন্ধ স্থানে পা ধুইবে; ৫। স্ত্রীলোকের সমস্ত চুল ভিজান কি 
বেণী খোলা ফরজ নহে কিন্তু চুলের গোড়ায় পানী পৌছান 
আবশ্যক। হজরত রছুলে মক্বুল লল্লেল্লাহনু আলায়হেচ্ছাল্লাম 
হজরত উম্মে ছালেম। (রাঃ )-কে বলিয়াছিলেন ;--তোমার চুলের 
গোড়া পানীতে ভিজান আবশ্মক | যে স্ত্রীলোকের খোপা ও বেণী 
নাই উহ্ার সমস্ত চুন ধৌত করিতে হইবে কিন্তু পুরুষের খোপ! ও 
বেণী খোলা ও সমস্ত চুল ধৌত করা ফরজ। একটা মাত্র চুল 
গোড়া শুক থাকিলে গোছল দোঁরম্ত হইবে না; নাপাকী থাকিবে। 
পুরুষের বেণী থ'কিলে উহ। খুলিয়া গোছল করিতে হইবে । 
গুজে জ্ল্ ভিন্জী ক্কান্্রপে। ৫গাচ্ছজ্শ কলর ভক 

হুল. যথা;--১। নিদ্রিত অবস্থায়ই হউক বা অনিদ্রিত 

অবস্থায়ই হউক কামভাবে শুক্র নির্গত হইলে : কিন্তু বিনা কামভাবে 

শুক্র নির্গত হইলে গোছল ফরজ নহে; ২। শ্রী নহবাষ করিলে, 

তাহাতে বীধ্য নির্গত হউক বা! না হউক; ৩। স্বপ্নদোষ হইলে । 
জীক্পোক্েন্র জ্ুনুত গর্নাভী কান্সণেে গাছ স্ষল্রভ্ক 

হল্স যথা ;_-১। নিব্রিত অবস্থায়ই হউক:বা অনিভ্রিত অবস্থায়ই 

হউক কাঁমভাবে শুক্র নির্গত হইলে; কিন্ত বিনা কামভাবে শুক্ 

নির্গত হইলে গোছল ফরজ নহে; ২। ম্বামী সহবাস করিলে; 

তাহাতে বীর্য নির্গত হউক বা না হউক; ৩। হায়েজের 
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এদ্দত শেষ হইলে ; ৪। নেফাসের এদ্দত শেষ হইলে ; € | স্বপ্ন 

দোষ হইলে। 

স্ত্রী কি পুরুষে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বীয় উরুতে বীর্যের 

চিহ্ন পাইলে ; স্ব্রদৌষ হইয়াছে কি না তাহা স্মরণ না হইলেও 

গোছল কর। তাহার প্রতি ফরজ । 

নিল্লভিনিশ্িতড শ্নলীল্ ছিল গাছ কুল] (লোল্সভ্ড 

যথ1 ;-+১ 1 জোমাঁর দিন; ২1 ইদল ফেতেরের দিন; ৩। ইদ- 

জ্জোহার দিন; ৪ আরফার দিন; ৫€ | হাঁজিদের এহরাম 

বীধার দ্িন। 

গাছে শুক্সাত্েকুল ভুইভী যথা ;--১। জীবিত 

ব্যক্তির প্রতি ম্বৃত ব্যক্তির গোছল দেওয়া; ২। কোন কাফের 

নাপাক অবস্থায় মুনলমান হইবার পুর্বে । 

০পাজ্ছলেলক্দ্র সাহা? ভিন্ধলি যথা ;-৯। কাফের 

মোনলমান হইলে : বদিপ দে পাক থাকে তথাপী গোছল করা ; 

২। অবেবরাতের গ্রোছল করা; ৩। বযগ়োঃপ্রাপ্ত হইলে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

সাল্পল্র ান্ন ॥ 

মেঘের পানী, কুপের পানী ও বরফ গলিয়া যে পানী হয়, 
উহার দ্বারা ওজু করা দোরস্ত। এক স্থানে অনেক দিন পানী 
আবদ্ধ থাকিলে যদি উহার রং, স্রাণ ও আন্বাদ এই তিনটার একটা 

বিনষ্ট হর, তবে ওজু দোরস্ত হইবে না। বরফ দ্বারা ওজু কর! 
দোরস্ত নহে। কিন্ত লাঁবান, জাফরান কি মাটি * মিশ্রিত হইয়। 

* বালু, পাথর, স্থরমা* জাফরান, সাবাম ইত্যাদি মাটি হইতে সৃষ্টি হয় 
বলিয়া, ইহা মাটির মধ্যে ধর্তব) | 
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পানীর রং, ম্তরাণ ও আব্বা বিনষ্ট হইলেও ওজু দোরস্ত হইবে। 
স্রোতের পানীতে যে পরাস্ত নাজাছাতের রং, ভ্রাণ ও আম্বাদ ন। 

পাওয়া! যায় মে পধ্যস্ত ওজু করা দোরস্ত। কিন্ত নাজাঁছাতের 

রং স্বাণ ও আস্বাদ পাওয়া গেলে দোরন্ত হইবে ন1। জ্রোতহীন 
পানীতেও ওজ. দোরস্ত হইবে, কিন্তু ওজর অন্দ ধৌত পানী 

আোতের পানীর লহিত মিশিতে না! পারে এরপ স্থানে বছিয়া ওজ, 
করা আবশ্যক । নচেৎ কিয়ৎক্ষণ পর পর পানী তুলিয়া ওজ, 
করিতে হইবে। যেন:এঁ ধৌত পানী সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যাঁয়। 

যে কোন ছোট হাউজ, যাহার একদিক হইতে পানী প্রবেশ করে 

ও অন্যদিক হইতে বাহির হইয়া খায়, তাহার সকল দিকেই ওজু 
করা দোরস্ত | 

মৎস্য ভেক ইত্যাদি জন্ত যাহ পানীতে জন্মে, উহ! পানীতে 

মৃতু হইলেও ওজ, দোরস্ত হইবে। মে জন্ত স্থলচর ও জলচর উ্থা 
পানীতে মরিলে এঁ পানী অপবিত্র হইবে । মশা, মাছি ইত্যাদির 
উরল রক্ত নাই বলিয়া পানীতে মরিলে উহা অপবিত্র হইবে না । 

কোন গাছ কিংবা ফল পিশিয়া পানী বাহির করিলে উহার দ্বার 
ওজ, দোরস্ত হইবে না। প্রবাহিত পানীতে ওজ, করা দোরস্ত | 
গ্রবাহিত পানীতে অপবিত্র জস্ক পড়িয়া ভায়া গেলে তাহাতে 

ওজ, করা দৌরস্ত, তবে যদি নাজাছাতের রং ও ছুর্গন্ধ পাওয়া যায় 
তবে দোরস্ত হইবে না| কারণ উহ! পানীর মত রুং ঘ্রাণ, আন্বাদ ও 

তরল থাকে না। এইরূপ যাহা গাঁড় হয় আ্োতের মত বহিয়। 

যাইতে পারে না; নাজাছাত হইতে পানী নিদ্ধ করিয়। গাঢ় মরুয়ার 

ন্যায় হইলে উহার দ্বারা ওজ, দোরস্ত হইবে না। কেবল গরম 
পানীর দ্বার ওজ, দোরস্ত হইবে কিন্তু উহার সহিত কোন বস্থ 
মিশ্রিত করিয়! গরম করিলে উহা দোরস্ত হইবে না। আবদ্ধ 

পানীতে নাজাছাত্ত পড়িলে ওজ, দৌঁরস্ত হইবে নাঁ। যে স্থানে 

( পুক্ষরিণী, হাউজ ইত্যাদি ) পানীর পরিমাণ ফল ১০০ বর্গ হাত 
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ও অধ্ুলা পুরিয়া পানী ভুলিলে হাতের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ না করে এবং 

ঘোলা না হইলে ওজু দোরস্ত হইবে, এরূপ পানীতে নাজাছাত 

পড়িলে আৌতের পানীর মধ্যে ধর্তব্য । এঁ স্থানের কোন দিকে 

নাঁজাছাত দেখা গেলে, অন্ত দিকে ওজু করিবে । যদ্দি নাজাছাত 

দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে সমস্ত দিকেই ওজু করা দোরত্ত হইবে; 
অল্প নাজাছাত গড়িলে পানী নাপাক হইবে না| কিন্তু যদ্দি এ 

পানীতে নাঙ্জাছাতের রং, ভ্তরাণ ও আশ্বাদ অনুভব কর। যায় তবে 

এ পানী নাপাক হইবে । একবার ওজু ও গোছলের ব্যবহৃত 

পানী অন্যবার ব্যবহার করা যায় না। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

লুতুজ্র স্ান্নীল্র ল্সান্ন £ 

কোন নাপাক বন্ত কুপে পতিত হইলে কিংবা! কোন ছোট কি 
বড় জন্তু পিয়া মরে ও ফুলিয়। গেলে এবং পচিয়। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 

হইলে কিংবা মানুষ, কুকুর ছাগল কুপে পড়িয়। মরিলে অগ্রে স্বত 

জন্ত তুলিয়া! পরে নমস্ত পানী তুলিয়া ফেলিবে। যদ্দি কুপের পানী 
যতই উঠান যায়, ততই উঠিতে থাকে ন্তবে ছুই জন লোককে 

অনুমান করিতে হইবে যে কুপে যে পরিমাণ পানী ছিল ঠিক সেই 
পরিমাণ পানী উঠিয়াছে কি না, যদি উঠিয়! থাকে তবে পানী পাক 
হইবে । এমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে যদ্দি 
কেহ অনুমান করিতে না পারে তবে ২০ হইতে ৩০০ ডোল * 

পানী তুলিলে কুপের পানী পাক হইবে। 
* যাহাতে অনুমান চারি সের পানী ধরে এরপ একটা পান্রকে ডোল বলে। 
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কবুতর, বিড়াল কিংবা মুরগী কুপে পড়িয়া মরিলে তশক্ষণাৎ 
তুলিয়া ফেলিবে এবং ৪০ হইতে ৬* ডোল পানী তুলিয়! ফেলিবে, 
এইরূপ ইছুর, চড়াই কিংবা তত্ুল্য কোন জন্ত বা পাখী কুপে পড়িয়া! 
মরিলে ২৭ হইতে ৩০ ডোল পানী তুলিয়া ফেলিবে। 

মশা, মাছি, মক্ষিকা, ভেক, মৎস্য কিংবা তভুল্য কোন জীব 
জন্ত কুপে মরিলে, ইহাদের শরীরে তরল রক্ত নাই বলিয়! কুপের 
পানী নাপাক হইবে না। 

কুপে নাজাছাত পড়ার সময় হইতেই এ কুপের পানী নাপাক 
হইবে। কিন্তু ইঁছুর কিংবা তত্ুল্য কোন স্বৃত জন্ত পড়িয়াছে এ 

বিষয় অবগত না হইলে দেখিতে হইবে যে, এঁ জন্ত ফুলিয়াছে কি 

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে! যদি ফুলিয়। থাকে অথচ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! 

না থাকে, তবে এমাম আজম (রঃ) মতে যিনি এ কূপের পানী 

ওজু ও গোছলে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি এক দিবা-রাত্রের নামাজ 
কাজ! পড়িবেন। যদি এ জন্ত ফুলিয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, 

তবে তিন দিবা-রাত্রের নামাজ কাজ? পড়িতে হইবে । এমাম আবু 

ইউছুফ € রঃ) ও এমাম মোহাম্মদ ( রঃ ) মতে সম্ভবতঃ চিল কিংব 

অন্য কোন জন্ত মৃত জন্তকে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়! যে 

সময় উহা! কুপে পাওয়া যাইবে, কেবল এঁ ওক্তের নামাজ কাজা 
পড়িবে । উহার পুর্বেবর নামাজ কাজা পড়ার আবশ্যক নাই। 

প্রথম সতর্কতার জন্য দ্বিতীয় ক্ষতি নাই। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
জ্রলা পান্নীল্ল ্সান্ন। 

যে জন্তর মাংস খাওয়। হালাল তাহার জুঠা পানী পাক। এরূপ 
মানুষের ও ঘোড়ার জুঠা পানী পাক। কুকুর, শুকর, বাঘ, ভালুক 
ইত্যাদি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তর জুঠ। অপবিত্র । গৃহপালিত বিড়াল 
ও মুরগী যাহারা চরিয়৷ বেড়ায় তাহার জুঠা মকরূহ। গাধা ও 

খচ্চতের জুঠ! মনকুক ( বাহ পবিত্র বল! বায় না, অপবিত্রও নহে) 
যদি মসকুক পানী ব্যতীত অন্য পানী না থাকে, তবে উহার ঘ্ব'র! 
ওজু তণপরে তায়ান্মোম করিতে হইবে । ওজু পুর্ধে কি পরে করার 
জন্য কোন ক্ষতি নাই। যদি কেবল মকরুহ পানী ব্যতীন অন্য পানী 

নাথাকে তবে কেবল ওজু করিতে হইবে । তায়াম্মোমের আবশ্বাক 
নাই। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

ভ্াসাত্স্যাসেন্স বজান্ম। 

পানী স্পর্শের জন্য রোগ ব্বদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় ও পানী ন1 
পাইবার কারণে ওজু ও গ্রোছলের পরিবর্তে যে উপায়ে পাক হওয়া 
যায় তাহাকে তায়াম্মোম বলে। ইহা শ্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 
দোরস্ত। নিন্গলিখিত সাতটার কোন একটী না থাকিলে ভোয়াম্মোম 
দোরত্ত হইবে । যথা--১। একক্রোশ দ্রতার মধ্যে পানী পাওয়া 
না গেলে; ২। সঞ্চিত পানী ব্যবহার করিলে নিজে কিংবা গৃহ- 
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পালিত জন্তু পিপাসার্ড থাকিলে; ৩1 হিং জন্তর প্রাণ নাশের 

আশঙ্কায় পানীর নিকট পৌঁছিতে অপারগ হইলে ; 8 । কুপ হুইতে 
পানী ভুলিবার কোন বস্তু না থাকিলে; ৫। মুল্য অভাবে পানী 
ক্রম করিতে অপারগ হইলে কিংবা উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য 
লওয়ার ক্ষতি বিবেচনা করিলে ; ৬ | ওজু ও গোছলে পানী ব্যবহার 

করায় পীড়। বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবন। হইলে; ৭ ঈদের ও জাঁনাজ! 

নামাজে ওজু করিলে জামায়াত না পাইবার আশঙ্কা থাকিলে । কিন্ত 
বাঙ্গশাহু, কিংবা! সত ব্যক্তির ওলীর জন্ত পানী না থাকিলেও 

তায়াম্মোম দোরস্ত নহে, কারণ ইহাদের নামাজ না পাইবার কোন 

আশঙ্কা নাই, সকলেই ইছাদের জন্য বিলম্ব করিবে। জোমার ও 

ওক্তিয়া নামাজ ফউত হইবার আশঙ্কা থাকিলে পানী থাকা নন্েও 

তায়াম্মোম দোরস্ত নহে । কারণ এই নামাজ ফউত্ত হইলে, উহার 

কাজ। পড়ার বিধি আছে । 

জ্ঞাক্সাশ্োঙ্ম ক্ষজিম্বাল্ প্রাল্লরা। 

প্রথমে নিয়েত করিয়া শুদ্ধ মাটা বা মাটি জাতীয় ধুলির উপর 
উভয় হাত মারিয়া একটু বাড়িয়া ফেলিবে, পরে উভয় হাত্তে যে 

ধুলা! লাগিয়া থাকিবে, তদ্দারা মুখ ( ওজুর মধ্যে যে পরিমাণ ধৌত 
করা! ফরজ সেই পরিমাণ ) মুছিবে, দ্বিতীয়বার উভয় হাত মাটাতে 
মারিয়া বাম হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর পেট ও 
হাতের তালুর কতক অংশ দিয়া ডান হাতের এক পিঠ কমুইর উপর 
পর্য্স্ত মুছিবে ও পরে বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলীর পেট ও হাতের 
তালুর অবশিষ্ট অংশ দিয়! উহা! ( ডান হাতের ) অপর পিঠ মুছিবে । 
এইরূপ ভান হাত দিয়। বাম হাত মুছিবে। মুখ ও হাত মোছেহ, 

করিবার সামান্য বাকি থাকিলে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে না । 
ঙ 
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ভালাশ্যোনেক্স মক্র্যে ভিন্মডী ক্ষল্পভ্ক যথা ।--১। 

নিয়েত করা; ২। মুখ মোছেহ, করা; ৩| পুনঃ মাটীতে হাত 
মারিয়া ছুই হাত মোছেহ করা৷ । মাটাতে ছুইবার হাত মারিবার 
হুকুম আছে। কিন্তু উহাতে অঙ্গুণীর ভিতর ধুলা প্রবেশ না করিলে 
তৃতীয় বার মাটীতে হাত মারিয়া অঙ্গুলী খেলাল করিবে । 

কোন ব্যক্তির ওজু ও গ্লোছলের আবশ্যক হইলে, একবার 
তায়াম্মোম করিলেই চলিবে । কিন্তু ওজু ও গোছলের নিয়েত 

পৃথক পৃথক করিতে হইবে। একটার নিয়েতে অন্কটা দোরস্ত 
হইবে না| যেমন--ওডজুর নিয়েত করিলে কেবল ওজু দোরস্ত হইবে, 

গোছল দোরস্ত হইবে না। সেইরূপ গোছলের নিয়েত করিলে 
কেবল গোছল দোরস্ত হইবে ওজু দোরস্ত হইবে না। 

মাটী কিংবা মাটী হইতে যাহা স্ষ্টি হইয়াছে তাহাতে তায়ান্মোম 
দোরস্ত হইবে, যথা__ধুলা, বালি, পাথর, হরতাল, সুরম।৷ ও পাথরের 

উপর ধুল। জমিয়! থাকিলে তায়াম্মোম করা দোরস্ত ; কিন্তু ধুলা 
জমিয়া না থাকিলে দোরস্ত হইবে না| ধুলা ও কাচা ইটের উপর 
তায়াম্মোম কর! দে।রস্ত। যাহ! মাটি হইতে স্থষ্টি হয় নাই উহাতে 
তায়াম্মোম দোরস্ত নহে; যেমন--চাদি ও লোণা। শম্তের সহিত 

মাটা কিংব! ধুলা মিশ্রিত থাকিলে তায়ান্মোম দোরস্ত ; কিন্তু ধূল। 
মিশ্রিত না থাকিলে দোরস্ত হইবে না| কোন ব্যক্তির দেওয়াল 
ভাঙ্গিয়৷ কিংবা গম মাপিয়া হাতে ধূল! লাগিয়া থাকিলে এ হাতে মুখ 
ও হাত মোপেহ করিলে তায়াম্মোম দোরম্ত হইবে । ছাইয়ের (ভস্ম ) 
দ্বার তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে না। যে জমিতে প্রথমে নাজাছাত 

ছিল, কিন্তু উহাতে কোন চিহ্ন থাকুক বা না থাকুক তথাকার 
মাটিতে তায়ান্মোম দোরস্ত হইবে না; নামাজ দোরস্ত হইবে। 
পাক কাপড় কিংবা কোন দ্রব্যের উপর ধুলা জমিলে উহার উপর 
তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে । কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়াদে থাক। 
অবস্থায় পানী পাওয়া না গেলে কিংবা ওজু করিলে কোন কাফের 
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হত্য! করিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে, এ অবস্থায় তায়াম্মোম করিয়। 

নামাজ আদায় করিতে হইবে । কিন্তু এ কাফের তথা হইতে চলিয়! 
গেলে যদি ওজু করিতে কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তবে ওজু 

করিয়। নামাজ দৌহরাইতে হইবে । যদি নাজাছাত ঘরে কয়েদ 

করে, এবং সে স্থানে পানীও নাই এমন কি পবিত্র মাটাও নাই 
এমত অবস্থায় কোন বন্তর দ্বারা মাটী কিংবা! দেওয়াল খুদিয়! 
তায়াম্মোম করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে । এমাম আজম 

(রঃ )-এর মতে-- যর্দি জমি বা দেওয়াল খুদ্দিতে না পারে তবে 

নামাজ পড়িবে না। পানী কিংবা পাক মাটির অপেক্ষায় থাকিতে 

হইবে । এমাম আবু ইউছুফ ( রঃ )-এর মতে-_ নামাজি নিয়মিত 
সময় এস্তেমাল রাখিবার জন্য ইলারায় নামাজ আদায় করিবে। 

কিন্তু যখন কোন আপত্তি থাকিবে না, তখন নামাজ 

দোহরাইতে হইবে। যে স্থানে পানীও পাওয়া যায় না, মাটীও 

পাওয়া যায় না, কেবল কাদ। আছে কিংবা বর্ষার পানীর সহিত মাটা 

মিশ্রিত থাকায় উক্ত পানীর দ্বারা ওজুও করা যায় না এরূপ স্থানে 

যদি কোন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে নিজ অঙ্গে কিংবা কাপড়ে 
কাঁদ। লাগাইয়। শুক।ইবে | পরে উহার দ্বারা তায়'ম্মোম করিবে । 

যদি আশ! থাকে যে কতকদূর গমন করিলে পানী পাওয়। যাইবে, 

কিংবা পানী পাইতে বিলম্ব হয়, তবে উক্ত পানীর দ্বার ওজু কর! 

মোস্তাহাব। আওয়াল ওক্তে তায়াম্মেম করিয়া নামাজ পড়ার 

পর ওক্ত থাকিতে কোন স্থানে পানী পাওয়া গেলেও নামাজ 

দোহরাইতে হইবে না। যদ্দি কাহারও সন্দেহ হয় যে নিকটবর্তী 
পানী আছে, তবে একতীর * আন্দাজ অনুসন্ধান করা উচিত । 

এমাম আবু ইউছুফ € রঃ ) বলিয়াছেন যে পানী আছে, কিন্তু উহার 
ছারা ওজু করিলে কাফেলার লোক ক্ষণেকের মধ্যে দৃষ্টি গোচর 
হইয়! পড়িলে ওজু না করিয়া তায়াম্মোম করিলেই চলিবে । পানীর 

শপে পাল পাপী পস্পপসপপ | শিপ আব | পাস 

₹ ৩০* গজ হইতে ৪০* গজ পরিমাণ সু্ুতাকে এক তীর বলে। 
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নিকট যাইবার কোন আবশ্টক নাই। লাচারি অবস্থায় তায়াম্মোম 
দোরকজ | নামাজের পুর্বে তায়াম্মোম কর! দোরস্ভ। কাহারও 

সমস্ত শরীরে জখম কিংবা কোন পীড়া থাকা অবস্থায় ফরজ গোছল 

আবশ্বক হইলে গোছল করিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা থাকিলে 

তায়াম্মোম করিলেই চলিবে । শরীরের অক্ষত স্থান ধৌত করার 
আবশ্যক নাই | বদি সামান্য জখম থাকে তবে ক্ষতস্থান মোসেহ 

করিবে ও অবশিষ্ট লমস্ত শরীর ধৌত করিবে | একবার তায্াম্মোম 
করিলে ফরজ, মোন্নত ও নফল নামাজ আদায় করিতে পারিবে । 

যে যে কারণে ওজু ভঙ্গ হয়, লেই সেই কারণে তায়াম্মোমও ভঙ্গ হয় । 

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তায়াম্মোম করার পর পানী প্রাপ্ত 

হইলে তায়াম্মোম ভঙ্গ হইবে । রোগী রোগ মুক্ত হইলেও জঙ্গলবাসী 

গ্লামে আমিলে গুক্কু করিবে, তায়াম্মোম চলিবে না । 

অফম পরিচ্ছেদ 

মুক্ত সেতু করাল সান £ 

মুজ। পরিধান করা অবস্থায় ওজু করিতে হইলে, উহ খুলিয়! 
ধৌত করা ফরজ নহে। বরং মোসেহ করা করজ, যে বাক্তিজ্ব 
ওজু কর আবশ্টাক, তাহার মুজ। মোসেহ করা ফরজ । কিন্তু জুম্ুব 
অর্থাৎ যাহার গোছল করা আবশ্বক, তাহার মুজা মোসেহ কর! 

ফরজ নহে | হহা ব্যতীত মোসেহের মধ্যে অন্ত কোন ফরজ নাই। 

পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে একবার এড়ি পর্য্যস্ত মোসেহ করা 

সোযত; যুক্জার উপর হাতের তিন অঙ্গলী রায়! যুজার তিন অর্শুলী 
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পরিমাণ স্থান মোসেহ করা কর্তব্য! মোমেহ করিবার সময় 

হাতের অস্কুলীগুলিন পৃথক পৃথক রাখিতে হয়। হাতের অঙ্গুলীর 
চিন্ধ মুঞ্জার উপর প্রকাশ পাওয়া মোস্তাহাব। ছের (মাথা ) 
মোসেহ করার পর পুনঃ হাত ধৌত করিয়৷ ডাহিন হাতের অঙ্গুলীর 

স্বারা ডাহিন পায়ের উপরিভাগ এবং বাম হাতের অঙ্গ,লীর দ্বার! 
বাম পায়ের উপরিভাগ মোসেহ কন্দিতে হয়। পায়ের তলায় 

মোসেহ করার নিয়ম নয়। 

মুজ। টাখ্ু (পায়ের নিচের গিরা) পর্য্যস্ত ঢাকা থাক আবশ্বক | 
মুজার মুখ খোল। থাকিলে যদ্দি প1 দেখা যায় তবে কোন ক্ষতি নাই । 
কিন্তু পায়ের টাখনুর নীচে যদি পায়ের কনিষ্ঠ অল,লীর মত 
তিন অঙ্গলী পরিমাণ খোল! থাকে, তবে উহার উপর মোসেহ 
কর। দোরস্ত হইবে না। জরমুখের ( চামড়ার তৈয়ারী যাহ। মুজ্াার 
উপর পরিধান কর! যায় ) উপর মোমেহ করাও দোরস্ত। এইরূপ 

পাঁয়তাবার পরব মোমেহ করাও দোনস্জ | মদি উহা! শক্ত হয় 

এবং বিন। বাধায় এডি খাড়া থাকে । 

প্রথমে গক্ছু করিয়! মুক্তা পরিধান করিবে পুনঃ ওজুর ভঙ্গ হইলে 

হাত মুখ ধৌত করিবে, পা ধৌত করার আবশ্যক হইবে না, মুজার 
উপর মোনেহ করিলেই হইবে । কিন্তু বিনা ওজুতে যদি কোন 

ব্যক্তি পা ধৌত করিয়া মুজ1 পরিপান করে পরে বাকি ওজুর স্থান 
ধৌত করে, তবে ওজু পুরা হইবে না। কিন্তু মোসেহ দোর্ত 
হইবে । কারণ বে-ওজুর সময় পুরা ওজু হইয়াছে, পরিধানের 

সময় পুরা ওজু হওয়া আবশ্টাক নাই । হজরত রছুলে করিম (সঃ) 

ফরমিয়াছেন ?-* মকিম ব্যক্তির মুদ্দৎ (নির্দিষ্ট সময় ) এক দিব। 
রাত্র এবং মোসাঞ্করের মুদ্দশড তিন দিব! রাত্র 1” মুদ্দৎ ওজু ভঙ্গের 

সময় হইতে ধর্তব্য হইবে। যেমন-- কোন মকিম ব্যক্তি ফজরের 

ওক্তে ওজু করিয়া জোহরের পর ওজু ভঙ্গ হইলে তাহার এই 

সময় হইতে পরদিন জোহর পর্যাস্ত মোমেহ করার ঘুদ্দৎ থাকিবে । 
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মুদ্দতের পর ওভু থাকিলে কেবল পা ধৌত করা ফরক্গ। পুরা 
ওজু করার আবশ্থক নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মুজা মোসেহ 

করিতে হয়, মুদ্দতের সময় অতিবাহিত হইবার পুরে মুজ। খুলিলে 
পা ধৌত করিতে হইবে। কিন্তু সময় অতিবাহিত না হইলে মুজ! 
পরা অবস্থায় কেবল মোসেহ করিতে হইবে । যাহাতে ওজু ভঙ্গ 

হয়, তাহাতেই মোসেহ ভঙ্গ হয়। মুদ্দতের পর এক মুজ। কিংবা 
ছুই মুজার ভিতর পানী প্রবেশ করিয়া পায়ের অগ্ধেক কিংবা 

অর্ধেকের বেশী ধৌত হইলেও পানীর ছারা পা ধৌত করিতে 
হইবে; মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না| যদ্দি পায়ের তিন অঙ্গ,লী 

অথবা উহা! হইতে কম স্থান পানীতে ভিজিয়া যায়, তথাপি 

মোসেহ বাতেল হইবে না। মুজা পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গ,লীর মত 
তিন অঙ্গলী পরিমাণ ফাটা থাকিলে মোসেহ দোরস্ত হইবে না; 
কিন্তু কম থাকিলে দোরস্ত হইবে । এইরূপ এক মুজার ভিতর 

ছোট ছোট ছিদ্র থাকিলে উহার সমষ্টি তিন অঙ্গল পরিমাণ হইলেও 
মোসেহ দোরস্ত হইবে না। কিন্তু বদি উভয় মুজাই ফাটা হয় আর 
তাহা একত্রিত করিলে তিন অঙ্গলীর সমান হয়, তবে মোনেহ করা 

দোরস্ত! চলিবার সময় তিন শঙ্গল পরিমাণ খোলা থাকে কিন্ত 

অন্ত সময় খোল! থাকে না; এরূপ অবস্থায়ও মোসেহ দোরস্ত 
হইবে না। 

আমামা, টুপী, বোখ? ও দাস্তানার উপর মোসেহ করা দোরগ্ 
নহে। 
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নবম পরিচ্ছেদ 

ট্রাক্কা্রী ক্ষ ও ভুু্খমেক্স শউপ্পল্প ০াসেন্ছ 
কল্লিন্বান্্ লজ্মান্ম ॥ 

টাকাট্টি উপর মোনেহ কর! দোরস্ভ। জখম ভাল হইবার 
পুর্ব টাকাট্রি খুলিয়। পড়িলেও মোসেহ থাকিবে; তাহাতে কোন 
ক্ষতি নাই । কিন্তু ভাল হইবার পরে খুলিয়। পড়িলে এ স্থান ধৌত 

করিতে হইবে। ওজু থাক অবস্থায় খুলয়া পড়িলে কেবল টাকাট্রি 
বাধার স্থান ধৌত করিতে হইবে; অন্য স্থান ধুইবার আবশ্টক 
নাই | টাকাট্ির উপর মোসেহ করিলে ক্ষতি কিংবা কষ্ট বিবেচন। 
হইলে মোমেহ করার আবশ্যক নাই । নচেৎ মোসেহ করা 

জায়েজ। টাকাটি ওক্কু কিংবা বেওজু অবস্থায় বাধার কোন সর্ত 

নাই। মোহদেছ কিংবা জোনুব ব্যক্তি বে-ওজু অবস্থায় টাকাটি 
বাধিলেও মোনেহ করা দোরস্ত হইবে । জোন্রব ব্যক্তি গোছল 

করিয়। টাকাট্ির উপর ভিজা হাতে মোসেহ করা জায়েজ । (মহিত ) 
ভঙ্গ স্থানের উপর মোসেহ করিতে পারিলে টাকাট্রির উপর 

মোসেহ করা দোরস্ত নহে! কিন্তু ধৌত করিলে ক্ষতি কিংবা কষ্ট 
হইলে মোনমেহ করিতে হয়। সমস্ত শরীর মোমেহ করিতে পারিলে 

টাকাটির উপর যোসেহ করার আবশ্যক নাই । 

শরীরের কোন স্থান ফাটিয়! গ্নেলে যদি ধৌত করিতে কষ্ট হয় 
তবে কেবল পানী প্রবাহিত করিয়া দেওয়া দোরস্ত। পানী 

প্রবাহিত করিতে না পারিলে মোসেহ করিতে হইবে । মোনেহ 

করিতে না পারিলে জখমের চতুর্দিক ধৌত করিবে ; ফাটা! স্থান 
ধৌত করিবে না| কাহারও হাত কাটার ঈন্ত নিজে ওজ, করিতে 
অপারগ হুইয়! অন্য কাহাকে ওজ, করাইয়া দ্রিতে বলিলে যদ্দি সে 

শত | শী শপ ১০ সাপ সিন সস সপ পা পপ উল 

__* হত্ত কিংঘা পদ ভাঙ্গার স্থান কাষ্ঠের ঘার! বাধাকে টাকাট্রি বলে। 
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ন। দেয়, তবে তায়াম্মোম কর জায়েজ | পায়ের ভগ্ন স্থানে ওষধ 

লাগাইলে, পানী প্রবাহিত করিয়া দিতে হইবে । কিন্তু ভাল হইবার 
পুর্বে ষধধের উপর পানী প্রবাহিত করিলে যদ্দি ওষ্ধ পড়িয়। যায় 
তবে মোসেহ করিতে হইবে! 

শরীরের কোন শিরা ( রগ ) কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ক্ষত 
খানে গদি (১) ও উহার উপর পটি (২) বাঁধিলে সদেপাঁর 
মোনেহ কর! দোরস্ত | কিন্তু যদি পটি নিজেই খুলিতে ও বাঁধিতে 
পারে, তবে মোষেহ করা দোরস্ত হইবে না| গদ্দির উপর মোসেহ 
করিতে হইবে । কিন্ত পটির উপর মোসেহ কর দোরজ্ত নহে। 

নিজে খুলিতে ও বাধিতে না পারিলে পটির উপর মোসেহ করিতে 

হইবে। পটির নীচে ঘা নাই কিন্ত ধৌত করিতে কষ্ট হয়, তবে 
পটির উপর মোমেহ করিবে, কণ্ঠ না হইলে পটি খুলিয়া ধৌত করিতে 
হইবে । গদি ও পটি খুলিলে খোলা বায় ; কিন্তু খুলিয়া ফেলিলে 
ঘবায়ের ক্ষতি হয়, এরূপ অবস্থায় গদ্ির উপর মোসেহ করিতে 

হইবে। 

টাকার্ট ও পটির উপর মোসেহ করিবার সর্ত-_ উহার উপরোস্থ 
সমস্ত মোসেহ করা । টাকার কিংবা গদি ও পটির উপর মোসেহ 

করার পর খুলিয়া! ক্ষত স্থানের উপর পুনঃ বধিলে উহার উপর 

মোদেহ করিতে হইবে । কিন্তু না! করিলেও কোন ক্ষতি নাই। 

এইরূপ ক্ষত স্থান হইতে খুলিয়া পড়িলে অন্ত টাকাটটি কিংবা পটি 

বাধিলে উহার উপর মোসেহ করা ভাল। কিন্তু মোসেহ ন৷ 

করিলেও কোন ক্ষতি নাই। তিনবার মোসেহ করার কোন সর্ত 

নাই বরং একবার মোপদেহ করিতে হইবে । হহার মুদ্ধতের কোন 

নির্দি্ কাল নাই। 

রঃ ) ক্ষতস্থানে কাপড় কিংবা
 তুলা দেওয়াকে গদি ব

লে। তি 

(২) গদির উপর ব)গিস বাধাকে পটি বলে। 
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দশম পরিচ্ছেদ 

হাক্লেজ্চ5 ০০্তক্কা্ছ5 এ্রতিহাক্ক। এও 

সাভ্ভক্লেল্স ভিল্সণ ঃ 

বয়ঃপ্রাপ্ড স্ত্রীলোকের রেহেম হইতে বিন। বেদনায় যে রক্তক্সাব 

হয়, তাহাকে হায়েজ (খতু ) বলে। খোদা চাহেত বয়ঃপ্রাপ্ত 

স্ত্রীলোকের বিস্তারিত বিবরণ নিন্গে লিখিত হইল | নয় বৎসর বয়স্কা 

বালিকাকে বয়ঃপ্রাপ্ত বা বালেগ বলে । উহার ন্যুন বয়স্কা বালিকার 

রক্তত্বাব হইলে হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে না; উহ পীড়ার মধ্যে 

গণ্য হইবে । নয় বত্সরের বালিকার রেহেম হইতে রক্তআাব ন। 

হইলে কিংবা বেদন। হইয়া রক্তআ্াব হইলেও হায়েজ নহে ; উহা 

পীড়ায় গণ্য হইবে । হায়েজের উদ্ধ সংখ্যা ৬* বশুসর। উহার 
বেশী বয়নে রক্তআ্রাব হইলে হায়েজে গণ্য নহে। কিন্তু উক্ত বয়স 

অতিক্রম হওয়ার পর কাল কিংবা লাল বর্ণ রক্তআব দেখা গেলে 

হায়েজে ধর্তব্য। যদি জরদ, সবুজ কিৎবা মাটির বর্ণ রক্ত দেখ! 
যায় তবে উহ! হায়েজ নহে । উহাকে এস্তেহাজ। ( পীড়। ) বলে। 

হায়েজের নুন কাল তিন দিন ও উহার রাত্র। অর্থাৎ তিন দিন 
অতীত হওয়ার পর যে রাত্র আইসে দেই রাত্র পধ্যস্ত। যেমন 

কোন স্ত্রীলোকের শনিবার ফজরের সময় হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ 

হইয়া মোমবার স্ুধ্যান্তের সময় বন্ধ হইল; ইহাতে তিন দিন ও 

দুই রাত হইল। ইহাকেই হায়েজ বলে। হায়েজের উদ্ধ' সংখ্য। 
১০ দ্দিন। হজরত পয়গম্বর (সঃ) ফম্মাইয়াছেন-- 
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*ন্বামী সহবাস করুক বা না করুক হায়েজের ন্যুন সংখ্য তিন 
দিন এবং উহার রাত উদ্দঘ সংখ্যা ১০ দিন 1৮ হায়েজ হইতে পাক 

ব৷ পবিত্র হওয়াকে ভোহর বলে। এক হায়েজ হওয়ার পর অন্য 

হায়েজের পুর্বে ষে কয় দিন পাক ব পবিত্র থাকে উহাকে তোহর 
বলে। যেমন কোন স্ত্রীলোক রমজান মাসের প্রথম তারিখে হায়েজ 

আরম্ভ হইয়া ১*ই তারিখে হায়েজ বন্ধ হইয়া পাক বা পবিত্র হইল। 

পুনঃ সওয়াল মাসের প্রথম তারিখ হইতে হায়েজ আরম্ত হইল। 

অতএব রমজান মাসের ১*ই তারিখ হইতে শওয়াল মাসের প্রথম 

তারিখের পুর্ব পর্যন্ত যে ২* দিন পবিত্র থাকে উহাকেই তোহর 
বলে। তোহরের ন্ুযুন সংখ্যা ১৫ দিন কিন্তু উদ্ কালের 

কোন সময় নিদ্ধারিত নাই। 

হায়েজেওয়ালী জ্রীলোক হায়েজের মধ্যে সাদ। রক্ত ব্যতীত 

যে কোন বর্ণের রক্ত দেখুক না কেন উহা হায়েজে গ্রণ্য হইবে। 
হায়েজের রক্তের বর্ণ ছয় প্রকার যথা--১। লাল, ২। কাল, 

৩। জরদ, ৪1| সবুজ, ৫1 তিরা, * ৬। মাটিয়! বর্ণ | 

হায়েজের নিদ্ধারিত নময়ের মধ্ দুই দিন অন্তর রক্ত দেখা 

ধিপে পবিন থাকা অবস্থা ও হায়েজে পরিগণিত হইলে ।  যেমন- 

কোন একজন আলোকের নিগ্ধারি 5 সময় ছয় দিন। দুই দিন রঞ্ 

দেখিয়। দুই দিন পাক বা পবিএ রহিল । তগ্পর ছুই দিন রক্ত 

দেখা দিল। মধ্যের দুই দিন পাক বা পবিত্র অবস্থা ও হায়েজে 

গণ্য হইবে। ইহাকে তোহরে মোতাখাল্লাল বলে। হায়েজওয়ালী 

স্ত্রীলোক নামাজ পড়িবে না এবং রেজাও রাখিবে না। কিন্ত 
হায়েজ হইতে পাক হইলে রোজার কাজা করিতে হইবে । নামাজের 

কাজ। পড়িতে হইবে না। রোজার কাজা করিতে হইবে, নামাজের 

কাজা পড়িতে হইবে না, উহার কারণ এই-_ পৃথিবীর আদি মাতা 
হজরত হাঁওয়! ( রাঃ আন্হ। ) একদিন নামাজ পড়িতেছিলেন এমন 

তা শরসপলরজারার"  প জ আআ সস | সি আর সপ || স্টপ পরপর 

* সাদার সহিত কিছু ময়লা নিঅিত থাকা থাকাকে তির বলে। 
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সময় তাহার হায়েজ দেখ! দিল; তিনি হজরত আদম ( আঃ)" 

কে জিজ্ঞাসা করিলেন__- হায়েজের সময় নামাজ পড়িব কিনা! 
তিনি ইহা শুনিয়। হজরত জিত্রাইল ( আঃ )-কে জিজ্ঞাস করিলেন-_ 

তিনি পরম করুণাময় খোদাওন্দ করিমের নিকট জিজ্ঞাসা করায় 
প্রত্যাদেশ হইল যে, হায়েজ অবস্থায় নামাজ পড়িতে হইবে না এবং 
উহার কাজাও পড়িতে হইবে ন। ইহার কতক দিন পর হজরত 

হাওয়। ( রাঃ আন্হ। ) রোজ। রাখিয়াছিলেন। এমন সময় হায়েজ 

আরম্ভ হইল। তখন তিনি হজরত আদম ( আঃ )-কে জিজ্ঞান। 

করিলেন--হায়েজের নময় রোজ। রাখিব কি না? গ্রাতাত্বরে হজরত 

আদম (আঃ) বলিলেন__ রোজ? রাখিতে হইবে না। হজরত 

হাওয়া (রাঃ আন্হ।) যখন হায়েজ হইতে পাক হইলেন, তখন 

আল্লাহ তায়াল! হজরত জিব্রাইল ( আঃ)-কে আদেশ করিলেন-- 

তুমি হজরত হাওয়া! (রাঃ আন্হা )-কে রোজার কাজ রাখিতে 
বল। হজরত আদম (আঃ) ইহা শ্রবণ করিয়া খোদাওন্দ 

করিমের নিকট মোনাজাত করিলেন-_ আয় খোদ। ! নামাজের 
কাজ! পড়িবার আদেশ হয় নাই ; কিন্ত রোজার কাজ। করিবার 

কারণ কি? খোদাওন্দ করিম বলিলেন_- আমি আদেশ করিয়াছি 

যে, নামাজ পড়িতে হইবে না এবং তাহার কাঙ্জাও পড়িতে হইবে না, 

কিন্ত তুমি রোজ রাখিতে নিষ্ধে করিয়াছি; সেজন্য আমি তাহ।কে 
উহার কাজা করিতে আদেশ করিলাম । 

হায়েজওয়ালী ভ্ত্রীলোকের মস্জিদে যাওয়া ও কাবা শরিফ 

তওয়াক করা নিষেধ । হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা হারাম | 

যে ব্যক্তি ইহাকে হালাল বলিয়। জ্ঞান করে সে ব্যক্তি কাফের। 

হায়েজ অবস্থায় চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা যায় উহাতে কোন ক্ষতি 
নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নাভি হইতে জানু (হাটু) পর্য্যন্ত কোন 
প্রকার ফায়দ। লওয়। পুরুষের জন্য হারাম। নাভির উপর হইতে 
মাথ। পর্য্যস্ত কায়দা]! লওয়। হালাল । যদ্দি কোন ব্যক্তি ভূল বশত: 
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কিংব! অজ্ঞানতা বশতঃ কামের বশীভূত হইয়। স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় 

নহবাস করে তবে, তাহার প্রতি দিবারাত্র আস্তাগফার পড়! 

ওয়াজেব এবং এক দিনার কিংবা অদ্ধ দিনার কাফফার! ( প্রায়শ্চিত) 

দেওয়! মোস্তাহাব ! হায়েজ, নেফাছ ও জানাবতওয়াল' স্ত্রীলোকের 

কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করা ও পাঠ করা নিষেধ । «মাহদেছ 
(বেগর ওজু) অবস্থায় কোরাণ-শরিফ স্পর্শ না করিয়! কণ্ঠস্থ 
পড়িতে পারে । কিন্ত জোজদানের দ্বার আবদ্ধ থাকিলে হায়েজ, 

মেফাছ, জানাবত ও মোহদেছ অবস্থায় স্পর্শ করিতে পারে। 

জামার আন্তিন হাতে জড়াইয়৷ কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করা মকরুহ | 

সম্ভান গুসব করার পর স্ত্রীলোকের সে রক্তক্রাব হয় উহাকে 

নেফাছ বলে। নেফাছের ন্যনকালের কোন সময় নির্ধারিত নাই 
কিন্তু উহার উদ্ধ সংখ্যা ৪* দ্রিন। কোন স্ীলোকের জমজ 
( জোড়া ) পুত্র প্রসব করিলে প্রণম পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে 
নেফাছের কাল পরিগণিত হইবে । প্রথম সন্তান প্রপবের পর 

দ্বিতীয় লম্তান প্রনব করার পুর্ব্বে নে সময় থাকে, উহাও নেফাছে 

গণ্য হইবে | কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইলে, উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 

দেখা গেলে, সন্তান বলিয়' ধর্তব্য এবং স্ত্ীলোকেরও নেফাছ বলিয়! 
পরিগণিত হইবে । 

হায়েজ ও নেফাছের একই গুকার আদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। 

হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের ১০ দিনের পর এবং নেফাছওয়ানী 

স্ত্রীলোকের ৪* দিনের পর রক্তআ্রীব বন্ধ হইলে গোছল করিবার 
পুর্বে সহবাস করা দোরস্ত। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকের ১* দিনের 
কমে হায়েজ বন্ধ হয় এবং ৪* দিনের কমে নেফাছ বন্ধ হয় তবে 

স্রীলোকের প্রথমে গোছল করিয়া পাক হওয়ার পর নহবাম কর! 
দোরঘ্ত, নচেৎ সহবান করা নিষেধ | এরূপ সময় মহবাস করা কর্তব্য 
যে সহবাস অস্তে গোছল করিয়। নামাজের তহরিম। ৰাধিতে পারে। 

ক্মরণ রাখিতে হইবে যে উক্ত নময় টুকুও যদ্দি না থাকে তবে 
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সহবাস হইতে বিরত থাকাই কর্তব্য ৷ কিন্তু গেছল ন৷ করিয়া নামাজ 

পড়৷ দোরস্তভ নহে। কোন হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের ১ দিনের 
কমে ( যথা--৩,৪,৫,৬,৭,৮ কিংবা ৯ দিন) তাহার পূর্ব নির্ধারিত 

সময়ের পূর্বে রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে, পূর্ব লিখিত নির্ধারিত সময় পর্য্যস্ত 

অপেক্ষা করিয়া! গোছল করিতে হইবে। যেমন-পুর্বব নির্ধারিত 

সময় জোহরের ওয়াক্ত, পরের বার দ্বিপ্রহরের সময় রক্তত্ৰাব বন্ধ 

হইলে, জোহরের শেষ সময় পর্য্যস্ত অপেক্ষা! করিয়া গোছল করিতে 

হইবে । কারণ-তাহার পুনঃ রক্তআ্াব হইতে পারে । নামাজ 
কাজা হইবার সন্তাঁবন! হইলে গ্লোছল করিয়। নামাজ পড়িবে, যেন 

নামাজ কাজা না হয়। 

যদি কোন স্ত্রীলোক সম্ভান প্রসব করিয়। ১* দিনের মধ্যে পবিত্র 

হয়, তবে তাহার নামাজ পড়া ও রোজা রাখা কর্তব্য । ৪০ দিন 

পর্য্যস্ত অপেক্ষা করার আবশ্বক নাই | যে স্ত্রীলোক ৪* দিনের 

পুর্বে পবিত্র হয় তাহার নামাজ ও রোজ। আদায় কর। কর্তব্য, 

আদায় না৷ কর! অত্যন্ত ভূল; এরূপ করা কর্তব্য নহে। 

যদি হায়েজ তিন দিনের পুর্বে বন্দ হয় কিংবা উদ্ধ সংখ্যা 
১০ দিনের বেশী এবং নেফাছ ৪ দিনের বেশী কিংবা গর্ভাবস্থায় 

রক্তআাব হইলে উহাকে এস্তেহাজা (পীড়া ) বলে। হায়েজ ও 
নেফাছের পুর্ব নিয়মিত কালের অধিক সময় স্থায়ী থাকিলে উহাও 
এস্ডেহাজায় ( পীড়ায় ) গণ্য হইবে । যেমন-- হায়েজের নিগ্ধারিত 

কাল ৭ দ্রিন কিন্তু পরে ১২ দিন রক্ততআ্বাব হইলে, উত্ত" ১২ দ্দিনের 
মধ্যে ৭ দিন হায়েজে গণ্য ও বক্রি ৫ দিন এস্ডতেহাজায় ( পীড়ায় ) 
গণ্য হইবে। এইরূপ নেফাছের নিয়মিত কাল ৩ দিন কিন্তু পরে 

৫০ দ্দিন রক্তআ্াব হইলে উক্ত ৫৭ দিঙ্মের মধ্যে ৩* দিন নেফাছে 

গণ্য ও বন্রি ২* দিন এস্ভেহাঁজায় ( পীড়ায়)) গণ্য হইবে। উক্ত 

নিয়ম কেবল মোহ তাদ। (যাহার পুর্বে হায়েজ ও নেফাছ হইয়াছে ) 
স্ীলোকের জন্য নির্ধারিত । কোন প্রীলোক বয়ঃগাণ্ড ( বালেগ ) 
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হইয়াছে কিন্তু তাহার পুর্ধে হায়েজ ও নেফ'ছ হয় নাই । কারণ 
ইহাই তাহার নর্ধপ্রথম হায়েজ কিংবা নেফাছ | এরূপ অবস্থায় 
( হায়েজে ) ১ দিনের বেশী রক্তআঁব হইলে ১* দিন হায়েজে 
গ্রণ্য এবং উহার অতিরিক্ত যে কয়দিন রক্তআ্াব হইবে, উহ! 
এন্ভেহাজায় ( পীড়ায় ) গণ্য হইবে । এইরূপ নেফাছের কাল ৪, 

দিন এবং উহার অতিরিক্ত কাল রক্তমআ্রাব হইলে এস্ভেহাজায় 

( পীড়ায় ) গণ্য হইবে । এস্তেহাজা৷ গ্রস্থা জ্রীলোকের নামাজ পড়া, 
রোজা রাখ। ও সহবান করা দোরম্ত | 

এস্তেহাজা ওয়ালী কি জখমওয়ালী স্ত্রীলোকের সদা সর্বদা! রক্ত 
ও পুঁয নির্গত হইলে কিংবা কোন ব্যক্তির সর্ববদ। প্রভাব, নাক হইতে 
রক্ত নির্গত, মতত বাত কম্ম কিন্ত উহ! বন্দ করিবার ক্ষমতা নাই 
এবং এইরূপ আরও কোন পীড়। থাকিলে তাহাদের প্রত্যেক 

নামাজের ওয়াক্তে ওজু করিয়া ফরজ নফল আদায় ( প্রতিপালন ) 
করিবার আদেশ আছে। উহাদের যে পর্্যস্ত নামাজের ওয়াক্ত 

থাকিবে মে পধ্যন্ত ওকজুও থাঁকিবে। নামাজের ওয়াক্ত অতীত 

হইলে উহাদের ওভ্ত ভঙ্গ হহবে। অন্থ ওয়াক্ত নামাজের সগয় 
হইলে দ্বিতীয়বার ওক করিতে হইবে । যেমন-- কোন ব্যক্তি 
জোহরের সময় ওজু করিয়াছিল উহার পর উক্ত ওয়াক্ত অতীত 

হইলেই ওজু ভঙ্গ হইবে । উল্লিখিত লোকদিগকে আরবি ভাষায় 

মাজুর বলে । কোন ব্যক্তি যেন এ কথা মনে না করে যে নামাজের 
ওয়াক্ত অতীত হইবার পুর্বে তাহার ওজু ভঙ্গ হয়। অর্থাৎ 
মাজুর ব্যক্তির ঘে পর্য্স্ত নামাজের ওয়াক্ত অতীত না হইবে, সে 
পর্য্যন্ত তাহার ওজু থাকিবে। কিন্তু কোন অশোচ * কার্ধ্যে ওজু 
ভঙ্গ হইবে। কোন ব্যক্তির শরীরে ঘা কিংবা পাচড়া হইতে 

সর্বদ| রক্ত পড়িতেছে এরূপ অবস্থায় ওজু করার পর রক্ত নির্গত 

ক্* বাহা, প্রস্তাব, বাষু নিঃ স্রণ, শরীর সইতে রক্ত নির্গত হওয়াকে 

অশৌচ বলে। 
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হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু অশৌচ কার্যে ওজু ভঙ্গ হইবে। 
যে ব্যক্তি এক মুহুর্তের জন্য অশোৌচ না হইয়া থাকিতে পারে না 
সে মাজুরের মধ্যে গণ্য হইবে না। 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

সাভকালসাভ্ গান ক্স ন্হিলিল্রপ 1 

যদি তাঙ্জা কি শু নাজাসাত-_ যেমন রক্ত, প্রত্রাব ইত্যাদি 

কিছুতে লাগিয়া তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে উহা৷ ধৌত 
করিবে ; নচেৎ নামাজীর অঙ্গ, কাপড় ও বিছানা পাক হয় না। কোন 
তরল পাক বস্ত পানীতে ধুইলে পাক হয়, যেমন-গোলাপ, ছেরকা! 
ইত্যাদি। কিন্ত ষে নাপাক বস্তুর দাগ সাঁবানে ধুইলেও উঠে না, তাহা 

কেবল তিনবার ধৌত করিবে ; আর তিনবার নিঙড়াইবে। দাগ না 
উঠিলেও পবিত্র ইর। শবার কি আব ধৌত করিলেও যদি দাগ 
থকে তবে উহা পাক হয়; এইরূপ ছধ, কি তেলের দাগ থাকিলে 

কোন ক্ষতি নাই । 

যদি শারাব কি প্রআাব অঙ্গে লাগে তবে তিনবার ধৌত 
করিবে । কাপড়ে লাগিলে তিনবার ধৌত করিয়া তিনবার 
নি ড়াইবে, যেন শেষকালে তাহাতে একটুও পানী না থাকে। 

যদ্দি নিঙ্ড়াইবার বস্তু না হয়, যেমন-_- বিছানা, সতরণ্ি ইত্যাদি, 
উহা! এক একবার ধৌত করিয়! সম্পূর্ণভাবে পানী পড়া শেষ ন! 
হওয়1 পধ্যস্ত ঝরিতে দিবে! এইরূপ তিনবার ধৌত করিয়া 
তিনবার ঝরাইবে। তাহা হইলে উহ! পাক হইবে। 

জুতাতে যদি মানুষ কি গরুর মল লাগিয়া থাকে, তবে 
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টন উহা তুলিয়া দিলে পাক হইবে । প্রআাব লাগিলে 

জুতা ্  ধৌত করিতে হইবে । এরূপ কাপড়ে বীর্য লাগিলে 
তিনবার*ধুইয়া লইবে। মাটি হইতে নাজাসাতের চিহ্ন উঠিয়া 
গেলে এ জমি পাক হয়। উহার উপরে নামাজ পড়া জায়েজ, 

কিন্ত এ মাটিতে তায়াশ্মোম করা জায়েজ নহে । কোন খাড়া গাছে 
নাজাছাত লাগিয়া থাকিলে তাহা নুখাইয়! গেলে পাক হইবে। 

যদি কটা ঘাস ব। গ্রাছে নাজাসাত লাগে তবে ধৌত না করিলে 
পাক হইবে না। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

সাভকাওাতিক্ত্র ল্রক্ষতে্র ভ্িশ্রল্রণ । 

নাজাসাত (নাপাক ) ছুই প্রকার। প্রথম প্রকার--“গলিজ। 

( অত্যন্ত গুরুতর নাপাক, ) দ্বিতীয়--'খফিফা' (উহ হইতে কম ) 
শরাব, মানুষের গুজব, বীর্ধা, গয়ের, রক্ত, পুজ, গোবর, মল 

হত্যার্দি নাজাসাত গলিজার মধো গণ্য । 

মহিত ও সরেবেকায়ার মধ্যে আছে, যেজস্তর মাংস ভক্ষণ 

কর! হারাম, এঁ জন্তর মল মুত্র নাজাসাত গলিজ্া, যেমন গার্দভ, 
বিড়াল, কুকুর, ইন্দুর ইত্যাদির মল যুত্র । আর হাস মুরগী প্রভৃতি 
হালাল হইলেও উহার মল মুত্র নাজাসাত গলিজ। | 

শ্বের প্রশাব আর যেজন্তর মাংন হালাল এ জন্তর প্রজাব 
গরু, ছাগল, উষ্ ইত্যাদি পশুর মুত্র । চিল, বাজ ইত্যাদির বিষ্ঠাও 
নাপাক । উহাকে নাজালাত খফিফ বলে। 
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পাখী হালাল হইলে উহার ঝিষ্ঠা সাধারণতঃ নাপাক, 
নহে। কিন্তু বিষ্ঠা হইতে ছূর্ন্ধ বাহির হইলে উহা! নাপাক । হুর 
ও মুরগীর ঝিষ্ঠায় দুর্গন্ধ আছে বলিয়াই ইহা নাপাক । ূ 

কবুতর, তিতর, গৌরিয়া ইত্যাদি-_ পাখীর বিষ্ঠা নাপাক 
নহে, উহা! পাক । নাজাসাত-গলিজ সারাই দেরেম ঈ্* পরিমাণ 

লাগিলে ধৌত করা ওয়াজেব। ইহার কম লাগিলে মাফ আছে, 

নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে । সারাই দেরেম পরিমাণের বেশী 
হইলে মাফ নাই এবং নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে না। 

নাজাসাত-খফিফা কাপড়ের এক চতুর্ধাংশের কমভাগে লাগিলে 
মাফ আছে। উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলেও দোরস্ত 

হইবে | কিন্ত তাহার বেশী হইলে কাপড় ধৌত করিতে 
হইবে । কাপড় না ধুইয়। নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে না। 

মণ্স্তের রক্ত নাপাক নহে। 

গাধা খচ্চরের লাল ( লয়াব ) পাক বন্তকে নাপাক করিতে 

পারে না। গাধার ঝুটা পানী মশকুক্। ছুঁচের ডগায় যতটুকু 
কোন বস্ত থাকে ততটা প্রত্রাবের ছিট। পড়িলে ধুইতে হয় না। 

কাপড়ের আস্তরে নাপাক কোন বস্তু লাগিয়। থাকিলে, উহা 

খুলিয়া রাখিলে নামাজ দোরস্ত হইবে । 

যদি বিছানার এক পার্থ হেলাইলে অন্ঠ পার্থ না হেলে এইরূপ 

স্থলে এক পার্থে নাপাক লাগিয়া থাকিলে, অপর পার্থে নামাজ পড়। 

দোরস্ত। সুতরাং এইরূপ কাপড় বিছাইয়। নামাজ পড়িলে দোরস্ত 

হইবে ॥। অন্ত বিছানা নহে । (ফাতাবি, সরে বেকায়। ) 

যদি কেহ নাপাক ভিজা কাপড়ের উপর পাক কাপড় বিছাইয়। 

নামাজ পড়ে, আর এ কাপড়ের পানীতে শু কাপড় ভিজিয়া না 
যায়, কি নিংড়াইলে পানী পড়ে না এমত হইলে নামাজ দোরস্ত 

হইবে, নচেৎ নহে। 
সাপে পাশে সপ আপ লা 

* হাতের তালুর গর্ভে যতটুকু.পানী ধরে এরূপ পরিমাণকে সারাই দেরেম বলে । 
৫ 
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যে গৃহ গোবর-মাটির দ্বারা লেপ্রা হইয়া শু হইয়াছে, উহার 
উপর ভিজা কাপড় বিছাইয়। নামাজ পড়িলে দেব্িস্ত হইবে। 

কাপড়ের কোন্ দিকে নাপাক লাগিয়াছিল, কেহ যদ্দি তাহা 

ঠিক করিতে না পারিয়া অন্য দিকে ধূইয়৷ নামাজ পড়ে, তাহ 
হইলে নামাজ দোরস্ত হইবে । যেমন-_ দুইজন চাষীর ছুই মন 

গরমের উপর গাধায় প্রআ্াব করে এবং তাহারা এক এক মন ভাগ 

করিয়া লইয়া উভয়ে স্থির করিল যে, নাপান্ষ অংশ গম উহার ভাগে 

পড়িয়াছে, তাহ হইলে উভয়ের গমই পাক বলিয়া গণা হইবে। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

এত ও রুহ কুরান ক্মান্ম 

গ্রশাব করিবার পরে তিনবার গলা খাকার করিয়৷ লিঙ্গকে 

তিনবার দ্োহন করিয়। গুআব বাহির করিয়। দিবে, ততপরে কুলুখ 
লইয়া টহ লাইতে থাকিবে । 

টহলাইবাঁর সম্বন্ধে ফকিহগণের মতের বিভিন্ততা আছে । কেহ 

বলেন-_- চারি শত কদম, কেহ বলেন-- ছুই শত কদম, কেহ বলেন-__ 

দ্রশ কদম, কেহ বলেন__ বত বৎসরের বয়ম তত কদম । কিন্তু সন্দেহ 

দূর হইলে আর কুলুখ ব্যবহার করিতে হয় না; ইহা মানুষের ইচ্ছার 

উপর নির্ভর করে। কুলুখ লওয়া হইলে পানী লইয়। বাম হুস্তের 

দ্বার লিঙ্গ ও হস্ত তিনবার ধুইয়া ফেলিবে । কেননা পানীর দ্বারা 
ধৌত করা মোস্তাহাব। যদি পানী না পাওয়া যায়, তবে কুলুখ 

লইলেই শুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ নাজানাত পাক করাকেই 

এন্ডেগ্তা বলিয়া থাকে । কুলুখ লইবার সময় আস্তিনের কাপড় 
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গুটাইয়া বাম হস্তে তিআটী কুলুখ লইবেন। কম বেশী লইলেও 
ক্ষতি হয় না। 

পায়খানা যাইবার সময় বাম পা আগে রাখিবে ; কাবার দিকে 

মুখ, পিঠ করিয়া বসিবে না। খোদাতায়ালার নাম লিখিত কোন 
বস্তু কি কোরান শরিফ সঙ্গে রাখিবে না । পায়খান। বন্গিবার অগ্রে 
তিনটী কুলুখ সংগ্রহ করিয়! রাখিবে, পরে শয়তানের পোকা হইতে 
রক্ষা! পাইবার জন্য এই দোয়। পড়িবে, 

০. মু |, ৭ পান লি শে ণ “টি লিটল 

টির এল ভি রী? 2 
উচ্লল্রঞ- আউজ্ত বিল্লাহে মেনাকেজছেল খাবিছেশ, 

শায়তানের রাজিম। 

পায়খানা ফিরিবার সময় বাম-পদে খুব ভর দিয়া বদিবে; 

উহাতে শীন্ত্র শীঘ্র বাহ হইয়া! যায়। টাটাতে পায়খানা! ফিরিলে 
এ খানেই বদিয়। এস্ডেপ। করিবে । ময়দান হইলে একটু নির্জন 

স্থানে বাহে বমিবে । পায়খানা বনিবার অগ্রে “রে হইন্তে সতর 
খুলিও না; যাহাতে অন্য লোকের দষ্টি না পড়ে তজ্জন্ত খুব সতর্ক 

থাকিবে । মানুষের বমিবার স্থানে, পথে-্ঘাটে, ফলবান রক্ষের 

নীচে পায়খানায় কখনই বনদ্িবে ন।, বাযুমুখে প্রজাব-পায়খান! করিবে 

না এবং চন্দ্র নুর্যোর দিকে এ সময় চাহিয়। দেঁখিনে না। কেনন! 

ফেরেশ তাথণ চন্দ্র, নুযোর তম্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, উহ্বাপ্িগকে 

আদব করিতে হয় । 

পুরুষ লোক গ্রীত্মকালে পায়খানা করিয়া এই নিয়মে কুলুখ 
লইবে, প্রথম কুলুখ সম্মুখ দিক হইতে টানিয়া পশ্চাৎ দিকে 
ফেলিবে, দ্বিতীয় কুলুখ পশ্চাঁ হইতে মম্মুখের দিকে, তৃতীয় কুলুখ 
পূর্ব্বের ন্যায় সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে টানিয় নিক্ষেপ করিবে । 
তিনটী কুলুখ লওয়া সোন্নত। কিন্তু ইহার কমে ময়লা পরিষ্কার 
হইয়া যায় তবে কম লইলেও দোষ হয় না। শীতকালে ইহার 
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বিপরীত ভাবে লইবে, প্রথম কুলুখ, পশ্চাৎ হইতে অগ্র ভাগে, 

দ্বিতীয়বার সম্মুখ হইতে পশ্চা্, তৃতীয় কুলুখ, পশ্চাৎ হইতে 
সম্মুখদিকে টানিয়া নিক্ষেপ করিবে। কেননা শীতকালে অণ্ড- 
কোষ নড়ে না উহাতে নাজাসাতর লাগিবারও আশঙ্কা নাই | 

স্ীলোক সকল নময়েই পায়খানা ফিরিয়া কুলুখ, শম্মুখ দিয়! 
টানিয়া পশ্চা দিকে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। কুলুখ, লইবার 
পরে পানীতে বাম হস্তের চারি অঙ্গুলির দ্বারা আবদস্ত ( ধৌত ) 
করা উত্তম কিন্তু অঙ্গুলির নখের দ্বারা আবদস্ত করিবে না। উহাতে 
অর্শরোগ হয় । আবদস্ত করিয়া উত্তমরূপে মুখ হাত ধৌত করিবে। 

কেহ বলেন, এস্তেপ্া মাতবার অথবা তিনবার করিবে । কিন্তু 

আমল কথা, সন্দেহ দূর হইলেই আবদস্ত করা সঠিক হয়। কুলুখে 

পরিক্ষার করিবার পরেও পারাই দেরেমের কম নাজাবাত লাগিয়। 

থাকিলে পানীতে আবদস্ত কর! সোন্নত | ইহার বেশী লাগিয়া থাকিলে 

পানীতে আবদস্ত করা ফরজ; গারাই--দেরেম পরিমাণ লাগিলে 

পানীতে আবদস্ত কর। ওয়াজেব। জরুরাত নয় পানীত্েে আবদস্ত 

করিবার ক'লে নতরের দিকে কাহারও নঙ্গর পড়িলে ফাসেক 

হহবে না। 

নিল্ন লিখিত বস্ত দ্বার এস্তেগ্া করা জায়েজ যথা-পাথর, 

মাটি, টিলা, ধুলা, বালি, তুলা, নেকড়া ( ছেড়া বস্ত্র )। কিস্তুহাড় 
কাষ্ঠ, শিশী, ইট, কয়লা, ঘান, ঘুটে, গোবর, কোন খাবার বস্তুতে, 
ঘেমন-- লবণ ইত্য।দি ছার। এস্তেঞ্জা বুলুখ কর! দোরস্ত নহে । সাদা 
কাগজে কিম্বা ডাহিন হস্তে এস্তেগ্তা করা মকরুহ তহরিমা | কিন্তু 

জরুরাত কালে মকরুহ হয় না| 

কান্জাল এবাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, মাদ। কাগজে এনস্তডেঞ্া ন! 
কবা ভাল, কারণ ইহান্তে মোস্লেমগণের পক্ষে আদব কর! হয় । 
এস্তেপ্তা কর পানী উরুতে বহিয়। পড়িলে ভিন্ন ছেড়া কাপড়ে 
মুছিয়! ফেল। ভাল। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 

মামাকে শসাক্েল্র ভিল্রণ ॥ 

ফজরের নামাজ ছোবেহশ্ছার্দেক হইতে আরম্ভ হয়। ভোরের 

সময় পুর্ব আকাশের ধারে একটা দাদা বর্ণ যাহা দ্ুশ্য হয়, 
উহাঁকেই ছোবেহ-ছাদেক বলে। এঁ সময় হইতে বতক্ষণ সুর্য্যোদয় 

না হয় ততক্ষণ ফজরের ওয়াক্ত থাকে । ইহার পুর্বে যে ওয়াক্ত 

তাহাকে ছোবেহ -কাজেব বলে। এ বগয় ফজরের নামাজ পড়া 
দোরস্ত হইবে না। 

জোহরের নামাজের ওয়াক্ত সুর্য পৃশ্চিমদিকে একটু ঢলিলেই 
আরম্ভ হয় এবং যতক্ষন প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়। ছাড়িয়া দ্বিগুণ 

না৷ হর, ততক্ষণ জোহরের ওয়াক্ত থাকে । কিন্তু হজরত এমাম 

আবু হানিফাঃ (রাঃ) বলেন, যতক্ষণ গুত্যেক বস্তুর আমল ছায়া 

ব্যতীত উহার বমভুল্য ছায়া ন। হয় ততক্ষণ থাকে । 
' কেহ যদি.নামাজের ওয়াক্ত চিনিতে চায় তবে এইরূপ করিবে। 

একটা কাষ্ঠ (লাকড়ী ) জমিতে পুতিয়া রাঁখিবে। মালেক ওলমা৷ 
কাজী শাহাবুদ্দীন লিখিয়াছেন, কাটার ছায়া যখন বেশী বা কম 
হয় না ঠিক থাকিয়। যায়, তাহাকে আমল ছায়া বলে। উহা হইতে 

বেশী হইলে জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সুতরাং আসল ছায়া 

ভিন্ন যখন ছায়। কাঠের পরিমাণ হয়, তখন জোহরের ওয়াক্ত থাকে 
না। আনর নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইয়া! থাকে ও এ আসরের 

ওয়াক্ত সুর্ধ্যান্ত না যাওয়। পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে । সুর্য ডুবিলে 

আর থাকে না, মগরেবের ওয়াক্ত আর্ত হয় । 
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যতক্ষণ পশ্চিমাকাঁশে সর্খি ( লালবর্ণ ) দেখা যাইবে, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত মগরেবের ওয়াক্ত থাকিবে । সর্খি রং অদৃশ্ট হইলে মগ্ুরেবের 

ওয়াক্তও চলিয়া যাইবে । ইহার পর হইতে এশার ওয়াক্ত আরম্ত 

হয়। উহ! ছোবেহ- ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে । বেতের 

নামাজ পড়ার ওয়াক্ত এশার নামাজ পড়া শেষ হইলেই আরম্ত হয়, 

আর ছোবেহ-্ছাদেক না হওয়। পর্াস্ত বেতেরের ময় পাওয়া যায় । 

স্বতরাং এশা ও বেতের নামাজের একই ওয়াক্ত; কিন্তু ইহার 

তরতিবের প্রন্তি দৃষ্টি রাখা কর্তবা। এশা গ্রে পড়িয়া পরে 
বেতের নামাজ পড়িতে হয়। 

02এাভ্ঞাহান ওুলাত্ভঞ্স লল্াম্ম £ 

সুর্য্যোদয় হইলে ফজরের নামাজ পড়া আরম্ভ করা মোস্তাহাব । 

কিন্ত এমন সময় আরম্ভ করিবে যেন ওছু নষ্ট হইলে ওজু করিতে 
পারা যাঁয় এবং (নামাজে) চকল্পিশ আয়ে কেরাত পাঠ করা 

যায়। হজরত রস্গুলে করিম (5) বলিয়াছেন, 

€ হাছন? 

এটি ওি2৮ ভে তি 

১৯ ) *১০ &১ ১৯৪ ও 5 ১: 

শউচল্লাব্র-আছফেরু বিল ফাজরে ফা'-ইন্নাহ আঙ্গামো লেল 
আজ রে। 

ফঙ্জরের নামাজ রৌশন ( উজাল৷ ) হইলে আদায় করিবে। 
সকালের আলোকে ফজরের নামাজ পড়িলে অধিক সওয়াব 
পাওয়া যায়। আর গরম কালে জোহর নামাজে তাখির ( বিলম্ব ) 
করা মোস্তাহাৰ। যেমন হজরত রন্গুলে করিম ( সঃ) বলিয়াছেন-_. 
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শচ্।ন্র---এজান্ তাদ্দাল্ হার রো ফা আবরেছু বেচ্ছালাত । 

স্রীক্ষকালে জোহরের নামাজ তাখির করিয়া পড়িবে যেন 

রৌদ্রের তেজ কিছু কম হয় । ছহি রোখারিতে লিখিত আছে-_ 

দির ৫৬: ১11 8৬৩১ 
্ রগ রি রগ রি 

শচ্াল্প-_ফাইন্না শেদ্দাতাল হার্রে মেন ফায়হে জাহান্নাম । 

প্রীক্ষকালে এই জন্য গরম বেশী হয় যে নরকের অগ্নির 

তেজ অধিক হয়। আসরের নামাজ পড়িতে চিরকাল “তাখির' 

করা মোস্তাহাব। কিন্তু এরূপ “তাখির করা উচিত নহে, যাহাতে 

স্যর রৌনন মলিন আকার ধারণ করে। এরপ প্রকার অধিক 

গৌণ করিয়া নামাজ পড়া মকরুহ। এশার নামাজ রাত্রের 

এক তৃতীয়াংশ গৌণ করিয়া পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু অঞ্ধেক রাত্রি 

বিলম্ব করা মোবাহ, আর বিনা আপত্তিতে অর্ধেক রাত্রির বেশী 

গৌণ করা মকরুহ। বেতের নামাজ শেষ রাত্রি পর্যস্ত 'তাখির 

করা মোস্তাহাব । মোস্তাহাব এ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তির রাত্রি 

জাগরণ অভ্যাস আছে, নতুবা শয়ন করিবার পূর্বে এশার সঙ্গে 

বেতের পড়িয়া লইবে। বর্ধাকাল ব্যতীত মগরেবের নামাজ 

সকল সময় আওয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব। এইরূপ বর্ধীকালে 

আসর ও এশার নামাজ আওয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব | 

ইহ1 ব্যতীত সকল সময়ে তাখির করা উত্তম। 

০ সন্রলশ ওস্সাক্তে স্পামাক্ত পড়া মন্বন্লভ, 

ও৪ লনা €চ্লীল্রস্ড ভ্ান্ান্র শক্সান্য £ 

সুধা লাল হইয়া উঠিবার সময়, নুধ্য মস্তক বরাবর হইলে ; 

অর্থাৎ ঠিক দুই প্রহরের সময় ও শুষ্যাস্ত যাইবার কালে ওয়াক্িয়! 
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নামাজ বা জানাজার নামাজ গড়া ও তেলাওত-সেজদা করা দোরস্ত 

নহে। আনলর পড়িতে পড়িতে এক রাকাত বাকী থাকিতেই যদ্দি 

সর্য্য ডূবিয় যায় তবে দোরস্ত আছে। কিন্তু অবহেল। করিয়া বিলম্ব 
করিবে না, যে হেতু এ সময় পড় মকরুহ. | 

সুয্য ডুবিবার পূর্বে ষদি এক রাকাত আনর পড়। ষায় তবে 
তাহার পুরা আসর পাওয়। হইল । কিন্তু অন্য কোন নামাজ এ তিন 

সময় পড়া দোরস্ত নহে । এমাম জুমার খোত্বা পাঠ করিতে উঠিলে 
নফল নামাজ পড়া মকরুহ.। ছোবে ছার্দেকের (ভিতর আনণরের 

ওয়াক্তে আমর পড়ার পরে নফল নামাজ পড়া মকরুহ । সকালে 

ফজরের ধোননত ছুই রাকাত নামাজ কাজা হইলে উহা! পড়া, নেজদা- 

তেলাওত কর! আর জানাজ। পড় দোরস্ত; ( আসর ও ফজরের 

ওয়াক্তের মধ্যে) মক্কায় বিনা হজ্জের নময় ব্যতীত দুই ওয়াক্তের 

নামাজ এক ওয়াক্তে পড়। দোরস্ত নাই। জোহর, আসর, মগরেব 

কখনই এক ওয়াক্তে এক সঙ্গে পড়া:দোরস্ত হয় না । কাজা নামাজ ষে 

ওয়াক্তে ইচ্ছ! হয় পড়িতে পারে । এখানে ইহার কোন কথাই নাই । 

আসর ও এশার ওয়াক্তের পুবেব ষে স্ত্রীলোক হায়েজ ও নেফাছ 
হইতে পাক হয় তাহাকে আসর ও এশার নামাজ পড়িতে হইবে । 

একজন বালক বালেগ (যুবক ) হয় কি একজন কাফের বালক 

অথবা বালেগ এমন ওয়াক্তে মোনলমান হয় ষে, তাহাতে কেবল 

তহরিম। বীধা যায়, এমত অবস্থায় উভয়কে এ ওয়াক্তের কাজা 

নামাজ পড়া ওয়াজেব । কিন্তু শেব ওয়াক্তে স্্রীলোকের যদি হায়েজ 

হয় তাহার পক্ষে বে ওয়াজের কাজা নামাজ পড়া ওয়াজেব হয় না। 

সওয়াল । খোদাতায়ালা রাত্র দ্বার মধ্যে ষে সতর রাকাত 

নামাজ ফরজ করিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে কি কি সও্ডাঁব পাওয়া যায় ? 
জওয়াব! দিবসের আট রাকাত ফরজ নামাজ আদায়কারীর জন্য 

খোদাতায়াল বেহেস্তে আটটা দ্বার খুলিয়া! দেয় আর রাত্রের সাত 
রাকাত ফরজ নামাজের পরিবর্তে দ্োজখেব সাভটা দ্বার বঙ্ক হয় । 
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ছোবে সার্দেকের সময় যে ছুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়িতে হয়, উহা 

রাত্র-দিবার মধো গণা। ত্তন্নিমিত্ত এ ছুই রাকাতের পরিবর্তে 

নামাজীর রাত্র দ্বার পাপ বিমোচন হইয়। যায় (*% )। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

আতকাম্ন ও আআন্কাসতভ্ন্ত সাম্য 

পুরুবের পক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজে 

আজান দেওয়া নোন্নতে মোয়াক্কেদাহ্ । কিন্তু স্ীলোকের আজান 

দেওয়। পোন্নত নহে । আর নফল নামাজ, জানাজার নামাজ ও ঈদের 

নামাজের জন্য আজান দেওয়া পোন্নত নহে । নামাজের ওয়াক্তে 

আজান দেওয়া লোম্নত; কিন্তু ওয়াক্তের পরে নামাজ বাদ্দে আঙ্গান 

দেওয়া পোন্নত নহে। ওয়াক্তের পুবেরবে কেহ যন্দি আজান দেয় 

দোহরাইতে হইবে | কিন্তু এমাম ইউসুফ ও এমাম শাফি (রঃ) 

মতে ফজরের নামাজের জন্য অঙ্গেক রাত্রে আজান দেওয়া জায়েজ 

আছে । আজান এ লোক দিবেন, বিনি ঠিক ওয়াক্ত চিনিতে পারেন । 

নতুবা আজান দিবে না। আজান দিবার সময় কেবলার দিকে 

মুখ করিয়া দাড়াইবে, আর আপনার দুইটা অঙ্গুলি ছুই কর্ণে রাখিয়া 

যখন * হাইয়া আলাছ.ছালাত ৮ কহিবে, তখন মুখ ডাহিন দিকে 

ফিরাইবে। তশুপরে ষে সময় * হাইয়া আলাল্ফালাহ. ”* বলিবে,- 

তখন মুখ বামদ্দিকে ফিরাইবে। ফজরের পসময় আক্তানের শেষে 

* আছছালাত খায়রম্মিনান্লাউম্ » ছুইবার বলিতে হইবে; আজান 

দিবার সময় আজানের শব্দগুলি বিশুদ্ধভাবে ভিন্ন ভিন্ন করিয়! 

(*) গোণা ছগিরা। কবিরা! পোণা নহে। 

৬ 
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বলিবে, আঙ্জানের একটা অক্ষর এমন কি আকার ওকার পর্যাস্ত 

কম বেশী বলা না হয়। খোস্ এলহানে আজান দেওয়া! অতি 
উত্তম। আজান দিবার কাঁলে পা ছুইটা এক স্থানেই রাখিবে । 

আজানের স্থান এমন হওয়া উচিত যেন তথ! হইতে শব্দ দূরে 

যায় । 'হাইয়ালাছ ছালাত বলিয়া মুখ ফিরাইবার সময় পা! তুলিবে না। 

কিন্ত পা না তুলিলে যর্দি আওাজ বেশী না হয় তবে পা তুলিতে 

পারিবে । আজানের অথ-_ নামাজের নংবাদ দেওয়া। 

আকামত প্রায় আজানের তুলা । তবে পুথক এই যে আকা" 
মতের শব্দগুলি শীঘ্র শীত্র বলিবে। 'হাইয়া আলালফালাহ,+ বলিবার 

পরে ঠিক কাবামুখী হইয়! দাঁড়াইয়? “কাদ্কামান্ডে, চ্ছালাত” দুইবার 
বলিবে। আজান ও আকামত দিতে দিতে কোন কথ! বলিবে না । 

মতাখারিন লোকে নকল নামাজেই শতছুয়েবকে পছন্দ 

করিত। কিন্তু প্রাচীন লোকের নিকউ উহা মকরুহ 1 তবে 
ফজরের ওয়াক্তে মকরুহ নহে । মজাহেদ লোক হইতে বর্ণিত 
আছে, কোন মজাহেদ বলয়াছেন, একদ। আমি হজরত আব দুল্লা- 

বিন্-হজরণ্ত উমর (রাঃ) সহিত এক মস্জিদে যাইয়! উপস্থিত 

হইলাম । কিন্তু তাহাতে আজান হইয়! গিয়াছে, আমরা ইচ্ছা 

করিলাম নামাজ পড়িৰর; এমন অগয় মোয়াজ্জেন * তছুয়েব * বলেম 

তখন হজরত আবছুল্লা আমাকে সঙ্গে লইয়া মদজিদ হইতে বাহির 

হইয়া বলিলেন, এই বেদাতীদিগের মস্জিদে নামাজ পড়িব না। 

“ তছুয়েব * হজরতের পরে বাহির হইয়াছে, তিনি “ তছুয়েব * 

বল মকরুহ, জানিতেন । আ-য়ালাম আ-য়ালাম, কিম্বা আছ ছালাত 

আঁছ্রালাত শব্দ গুলিকে তছুয়ষ বলে। 
শোয়াসে্েশ আসীন আলু আকার মপো চার রাকাত 

শাঁদাঙ্গ পণ্ডিতে যঞট। সমঘ লং হভ্টা গৌণ করিবে | কিন্ত 
মগরেবের ওয়াক্তে গৌণ করিবে না। একট্র পরেই আকামত দিয়া 
নামাঙ্ত পড়িবে) 
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বর্দি এক ওয়াক্তের নামাজ ফওত হয়, শবে আজান 'আকামন্ত 

ছইটাই বলিবে । আর অধিক ওয়[ক্তের নামাজ কা হইলে, প্রথম 

ওয়াক্তের কাজার জন্য আজান আকামত বলিবে, ইহা ভিন্ন বাকী 

ওয়াক্তের নামাক্ষের জন্য ছুইই বলা যাতে পারে, নতুবা শুধু 

আকামত্ত বলিলেই হইবে। 

বেওজু লোকের আজান বল! দোরস্ত, কিন্ত গাকামত বল। দোরন্ত 

নহে, ইহা মকরুহ | যদ্দি বিনা ওজুতে কেহ আকামত্ত দেয় তবে উহ! 

দোহরাইতে হইবে না। জুনুব অবস্থায় আজান ও আকামত 

দেওয়া মকরুহ | যদি কেহ এরূপ অবস্থায় আজান ও আকামন্ত 

দিয়া ফেলে, তবে আজান দোহরাইর। দিবে, আকামত দিতে হইন্বে 

না। কেনন" শরিরতে দুইবার আকাম দিবার আদেশ নাই । আকা" 

মৃত উপস্থিত লোককে শুনান প্রয়োক্ছন । অতএব একবার বলার 

সকলেই শুনিতে পাইয়াছে । কিন্তু আজান উপস্থিত ও অনুপস্থিত 

লোকদদিথকে শুনান দরকার। কাঁজেই এ হবস্থায় কেহ যদি শুনিতে 

না পাইয়া থাকে তনে দ্বিতীয়বার আঙ্গান দেওয়াগতি উত্তম কারা | 

জুন্ুব, মাতাল, পাল, স্ত্রীলোক ইহাদের আঙ্গান দেওর! 

মকরুহ | যদি ইহাদের মধো কেহ আজান দের, অন্থকে পুনর্ববার 

সাজান দোহরাইয়। দেওয়া মোস্তাহাব। 

মোনাফেরের পক্ষে আজান আকামত দেওয়া জায়েজ। যদি 

কোনটাই না দেয় তবে তাহার পক্ষে মকরুহ। শুধু আকাম 
দিয়া নামাজ পড়াও জায়েজ; মনজিদে জামাতে নামাজ 

পড়িলে, আজান ও আকামত দিয়া নামাজ পড়িবে । শুধু আকাম 

দিয়া নামাজ পড়া মকরুহ। অহর নিবাসী লোক ঘরে নামাজ 

পড়িলে আজান ও আকামত দ্ুইই বলিবে! বর্দি না বলে তাহাও 

জায়েজ; বেহেতু সহরের মমজ্িদের আজান ও আকামতে তাহার 
জন্য কেফায়েত করে। এবনে মউর (রাজিঃ) বলিয়াছেন, এ 

আজান মহল্লার মধ্যে কেকায়েত করে । 



৪৪ মেক তাহল জান্নাত 

যেমন সহরবানীর প্রতি আদেশ, নেইরূপ কোন গ্রামের 

মস্জিদে প্রত্যহ আজান আকামত হইলে গ্রামবাসীর বিনা আজান 
আক1সতে নামাক্ত দোস্ত | যে মন্জিদে প্রত্যহ আজান আকামত 

হয় নেই গ্রামের লোকের নামাজের পুব্ব আজান ও আকামত দিতে 

হইবে । নতুবা মোসাঁফেরের ম্যায় কেবল আঁকামত দিয়! নামাজ 

পড়াও জায়েজ ॥ কিন্তু উভয়টী ত্যাগ করা মকরুহ। 

আকামত দিবার সময় যখন” হাইয়া! আলাচ্ছালাত ৮” বলিবে, 

তখন এমাম ও গোক্তাদিগণ খাঁড়া হইবে; এবং যখন * কাদকাঁমতে- 

চ্ছালাত * বলিছে আরম্ভ করিবে তখন এমাম নামাজ আর্ত 

করিবেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

সামাল স্পতত্ল্র ক্সান্ন £ 

নামাজের ছয়টা শন্ভ উহা নামাজের পুর্বে নমাধ। করিতে হয় | 
এই এক একটা শর্ত পালন কবা ফরক্ত । ইহ পালন না৷ করিলে 
“ামাজ পড়া দোরস্ত হইবে না। 

প্রথম শর্ত-নামাঙ্গীর পাক হওয়া আবশ্টক ; অর্থাৎ ওজু ন! 

থাকিলে ওছু করা, জুম্থব থাকিলে স্নান করিবে, এবং শরীরে কোন 
নাজাপাত লাগিয়। থাকিলে সেই স্থান ধুইয়া ফেলিবে। 

দ্বিতীয় শর্ত--- পরিধানের কাপড় পাক ও ছাফ হওয়। উচিত। 
যদি কোন লোক বিনা ওজরে নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে তবে 

তাহার নামাজ বান্তিল হইবে | 

যে ব্ক্তির তিন অংশ কাপড় নাপাক ও একাংশ কাপড় 
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পাক এমত অবস্থায় অন্য কাপড় অভানে কিম্বা কাপড় ধুইবার জন্ক 
পানী ইত্যাদি অভাবে এ কাপড়েই নামাজ পড়িবে, দোহরাইবার 

আবশ্যক নাই। এরূপ কাপড় থাকানস্বেও উলঙ্গ হইয়! নামাজ 

পড়া নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি তিন অংশের বেশী কাপড় নাপাক 

ও এক তংশের কম পাক হয় তবে এ কাপডেই নামাজ মাদায় কর 

গাফজল । অথবা! কাপড় রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলেও 

দোরস্ত হইবে । যদি মুদয় কাপড় নাপাক থাকে তবে এ কাপড় 

পরিয়া নামাজ পড়া উত্তম; কারণ ইহাতে ছতর ঢাক থাকে। 

কিন্ত উলঙ্গ হইয়া নামাক্ত পড়িলেও হইবে; স্ততরাৎ এ অবস্থায় 
বদিয় নামাজ পড়! মোস্তাহাব, কারণ ইহাতে গুণ অঙ্গ প্রকাশ 

হয় না। 

তৃতীয় শর্ত- জমি পাক হওয়া দরকার, দুই পা ও জানু রাখিয়। 

সেজদা করা যায় এই পরিমাণ জমি, পাঞ্ হইলেই চলিতে পারে । 

ইহ ভিন্ন বাকী স্থান'নাপাক হইলেও নামাজ দোরস্ত হইবে। 

যদি বিছান। ছে'ট হয় শুবে পাক স্থানে বিছাইয়া তাহাতে প1 
রাখিবে। অশিক্ষিত লোক পা জমিতে রাখিয়া বিছানায় সেজদ। 

করে, ইহা উচিত নহে । বিমারী লোক নাপাক স্থানে যদি কাপড় 

বিছায় এবং তাহার উপর বিছান! বিছাইয়! নামাজ পড়ে তবে জায়েজ 

হইবে । নাপাক জমিতে একটা কাপড় বিছ্বাইলে যর্দি নাপাক হয়, 

এবং উহার উপর আর একখানি কাপড় বিছা ইলেও যদি উভয় কাপড় 
নাপাক হইয়! যায় তথাপি বিমারী লোকের এই নাপাক কাপড়ের 

উপর নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে । যদি কোন স্থান কর্দমে পরিপুর্ণ 

থাকে এবং অন্য স্থান নাপাক হয়, আর পাক হাশ নাপাওয়া যায়, 

তবে এ কর্দমে দীড়াইয়া ইশারায় নামাজ আদায় করিবে। 

( উমদ্দাতল ইসলাম ) 
চতুর্থ শর্ত-_নামাজী লোকের “দর” ঢাকা ফরজ । পুরুষের 

পক্ষে নামাজের জন্য নাভীর নীচে হইতে হাটুর নিন্ পর্যাস্ত এবং 
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রুতদানীর নাভীর নীচে হইতে হাটুর নিঙ্গে এবং বুক ও পাঠ 

আচ্ছাদিত করা উচিত। ম্বাধীন স্ত্রীলোক নামাজ পড়িবার সময় 

সমুদয় অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে | হাতের তালু, পা, মুখ বাহির থাকিলে 
নামাজ দোরস্ত হইবে. কিন্তু কু-অভিপ্রায়ে কোন পুরুষকে 

হাত, পা, মুখ খুলিয়া দেখাইলে- তাহা হারাম । 

নামাজের ভিতরে স্ত্রীলোকের ছতরের চতুর্থ অংশের একাংশ 
বাহির হইলে নামাঙ্গ বাঁন্তেল হইবে । যেমন স্ত্রীলোকের পিঠ, পেট, 

মস্তকের কেশ, গুপ্ত অঙ্গ এই নকল অঙ্গের কোন একটীর চার ভাগের 

এক ভাগ খোলা থাকিলে নামাজ দোরস্ত হইবে না। পুরুষের 

নামাজের মধো লিঙ্গ ও অগ্ুকোব চত্রর্থাংশের এক অংশ খোল। 

থাকিলে নামাক্ত বাতেন হইবে । এনপ কতদানীর জন্যও আদেশ 

আছে। 

ছতর ঢাকা, কেবল আন্ক লোকের জন্ঠ ফরজ ; নিজের দেখার 

জন্য নহে । স্তবতরাং কেহ বর্দ নামাজ পড়িনে পড়িতে উলঙ্গ হইয়। 

পড়ে এবং নিজের পু শঙ্গ নিঙেই দেখে বে নামাজ দোরজ্ত 

হইলে । অপর লোক দেখিলে নামাজ হইবে না। যাহার একবারেই 

কাপড় নাই, দে বসিয়া বিনা রুকু মেজাদায় নামাজ আদায় করিবে । 

ইহা নকলের স্মরণ রাখা উচিত। 

পঞ্চম-শর্ত- কেবলার দিকে মুখ করা । যদ্দি কাবার দিকে 

হিং জন্ত কি কোন শত্রু থাকে, জন্ত কর্তৃক মারা যাইবার ভয়ে 
বা শত্রু কর্তৃক বন্দী হইবার ভয়ে, খাড়। হইয়। বিয়া এমন কি শয়ন 

করিয়া যেদিক ইচ্ছা, মুখ করতঃ, নামাজ পড়িলে নামাজ দোরস্ত 

হইবে। 

যি কেহ এমন স্থানে যাইয়া পৌছায় যে, কোন দিকে কাবা 
নির্ণয় করিতে পারে না তবে কাহাকেও জিজ্ভাস। করিয়। নামাজ 

পড়িবে । বিন! জিজ্ঞানায় দেলের নির্ণয়ে ষদিও সে ঠিক কাবা মুখে 
নামাজ পড়ে, ভাহা! কখনই দোরস্ত হইবে না| কিন্ত কোন লোক 
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যদি নিকটে না থাকে তবে যে দিক কেবলা দেলের মধ্যে স্থির 
করিয়া নামাজ সেইদিকে পড়িলে দোরস্ত হইবে | নামাজ পড়িবার 

পরে মনে যদি সন্দেহ হয়, “যে কেবলা-মুখে নামাক্* পড়া হয় নাই ; 
এ অবস্থায়ও নামাজ দোরস্ত হইবে, আর'দোহরাইয়। পড়িতে হইবে 

না। কেননা, পৃর্সে দেলের একিনে নামাজ ছহি হইয়াছে । 
একজন লোক দ্েলের একিনে একদ্দিক কাব। নির্ণয় করতঃ এক 

রাকাত নামাজ পড়িবার পরে অন্ত দিকে কাবা আছে বলিয়া দেলে 

বিশ্বানন করিল, এঅবস্থায় যেদিক কেবলা বলিয়া বিশ্বাস, সেইদিকে 

ফিরিয়া নামাজ পড়িবে । যে এক রাকাত নামাজ পড়িয়াছিল 

তাহাও দোরস্ত হইবে। 

দেলের একিনে কেবল! নির্ণয় না করিয়। যদি কেহ ঠিক কাবামুখী 
হইয়। নামাজ পড়ে । তাহা দোরস্ত হইবে না। 

অন্ধকার রাত্রে এমাম একজামধাত লোক লইয়া নাগাজ 

পড়িতেছে । কিন্তু জাযাতের লোক দলের একিনে কাব নির্ণয় 

করিয়।! যে যাহার কাবা নির্শয়ানুনারে বিভিন্ন মুখে নামাজ পড়িতে 

লাগিল। কিন্তু তাহার! অবগত নহে এদাম কোন মুখে নামাজ 

পড়িতেছেন ; তবে নকলের বিশ্বান এমাম আমাদের পশ্চাতে নাই 

সম্মুখেই আছে। ইহাতে নকলেরই নামাজ দোরস্ত হইবে । কিন্ত 

যাহার এমন বিশ্বাস হইল যে, এমামের মুখ আম!র মুখের দিকে 

আছে, তাহার নামাজ দোরস্ত হইবে ন!। এরূপ যাহার বিশ্বার 

এমাম আমার পশ্চাতে আছে তাহারও নামাজ হইবে না। শীত 

ও গ্রীশ্রকালে যে স্থানে স্ুর্ধ্য ভুবিয়া যায়, ঠিক ইহার মধ্যস্থলে 
কেবলা । এই দুইয়ের মধাস্থল ভিন্ন কেবল একদিকে নামাজ 

পড়িলে দেরস্ত নঙে। গার কেহ বলেন, ডাহিনদ্দিকে দুই ভাগ 

আন বামদিকে এক ভাগ হাড়ি হহার মধো মুখ করিয়া নামাজ 

পড়িখে। 
যষ্ঠ-শর্ত--নিয়েত করা) নিয়েতের অর্থ অমুক ওয়ার্ডে অমুক 
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নামাজ পড়িতেছি ইহা মনস্থ করা ফরজ | আর মুখে বল। মোস্তাহাব | 

স্থতরাৎ নিয়েতকারী দেলে এমন বুঝে যে এইটী ফরজ নামাজ, 
আর মুখেও এই কথা বলে। কেহ যর্দি মুখে বলে, দেলে নিয়েত 

না করে, নামাক্ত দোরস্ত. হইবে না। দেলে নিয়েত করিয়। মুখে 

বলাই উত্তম । 

নফল, তারাবি ও সমস্ত পোশ্নত নামাজে নিয়েত করিতে 

হইবে । নফল, তারাবি ও সমস্ত সোননত নামাজে পালাতেল 

নফল, সালাতে তারাবি কি নালাতেল নোব্লত না বলিয়া যদি কেবল 

আল্লার নামাজ আদায় করিতেছি বলে, তবে তাহার নামা 

দোরস্ত হইবে। কিন্তু ফরজ নামাজের নিয়েতে ওমুক ওয়াক্তের 

ফরজ নামাজ আদায় করিত্তেছি বলিতে হইবে । যেমন- জোহর, 

'আপর ইত্যাদি । 

গুহবাসী ( মকিম ) কেবল জোহরের ফরজ নামাজের নিয়েত 

করিলে নামাজ দেরিস্ত হইবে, চারি রাকান্তের নাম না লইলেও 

হইবে। ষে হেত জোহরের চারি রাকাত ফরজ নামাজ । যখন 

জোহবের নিয়েত করা হইল, তখন চারি রাকাত বলাও দোরস্ত হহয়। 

গেল । কেহ বলেন, নিয়েতের তে “ কত রাকাত নামাজ ৮” বলা 

শর্ত নহে। 

এমামের এমামতির জন্য নিয়েত কর। শর্ত নহে । যেমন এক 

ব্যক্তি ফরজ নামাজ পড়িতে ছিল, আর এক ব্যক্তি আনিয়। তাহার 

পশ্চান্তে এঞ্ডেদোর নিয়েত করিল, ইহাতে এমাম মোক্তাদী উভয়ের 

নামাজ দেরস্ত হইল । কেবল মোক্তাদীর জন্ত এক্তেদার নিয়েত 

করা শর্ত হইতেছে । আর মোক্তাদী যদি এক্ডেদ্দার নিয়েত না 
করে উহার নামাজ দোরস্ত হইবে ন।। এক্জেদার অর্থ এমামের 
তাবেদারী করা । 

এমাম রুকুতে যাইতেছে এমন সময় কেহ যদি আলিয়া জামাতে 
কুস্তি তপ্টি হইবার জন্য পুরা নিয়েত বলিতে বাঁয় এবং প্রথম রাকাত না 
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পাইবার আশঙ্কা থাকিলে মোক্তাছার এইরূপ বলিলেও হইবে 

যথা ৪-- 

এ পি | ৪ নি লিলাতা 

3 ১৮০১ | ০১৪ 854] ০১ ০০৪৯৪ 

শল্গাব্র-“দাখালতো ফি ছালাতে হাজাল এমাম * কিন্থা 

হিন্দিতে বলে,_- দাখেল হুয়া মেয় এস্ এমাম কি নামাজ মে; 
এইব্ূপ বাঙ্গালা জবানে বলিলেও হুইবে। 

নামাজের নিয়েত যে কোন ভাষায় হউক ন1 কেন, নাঁমাজ 

দোরস্ত হইবে। 

কেহ যদি দেলে জানে যে, আমি জোহরের নামাজ পড়িতেছি, 

আর নিয়েত করিবার সময় মুখ হইতে আনরের নিয়েত বাহির হইয়। 

পড়ে, ইহাতে জোহরের নামাজ দোরস্ত হইবে। কেনন! মুখের 

নিয়েতের মর্তবা বেশী নহে, দেলের নিয়েতই আসল | মুখের ভূলে 
কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু দেলের বিশ্বাসের প্রতি নামাজের 
শর্ত! আল্লাহ দেলের দিকেই লক্ষ্য রাখেন । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

লামাক্জেল্সর েসক্হভিল অক্সানন ॥ 

নামাজের ভিতর সাতটা ফরজ । এই সাত ফরজকে নামাজের 

ছেফত বলে। প্রথম ফরজ নামাজের তকবির তহরিমা বল1। 
এজপগ্য তকবির*“তহ রিমা বলিয়া থাকে | নামাজের পূর্বে পানাহার 
যে কোন কাধ্য ইত্যাদি মোবাহ, ছিল, তকৃবির-তহ.রিমা বল! 
মাত্রেই পাদদাহার কথা"বার্তী করা সকলই হারাম হইয়া ঘায়। 

৭ 
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তহরিম! ইহাকেই বলে, আল্লার তাজিম শব্দের সহিত নামাজ আরম 

করা । যেমন-- আল্লাহে! আকবর, কি হয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, 

কি সোবহানাল্লাহে কি আলহামদে' লিল্লাহে. কি লাএলাহ। ইল্লাল্াহে। 

এইরূপ কোন শব্দ বলিয়া নামাজ আরম্ত করা। 

যে শব্দের দ্বারা আল্লার নিকটে প্রার্থনা করা ষার, এ সকল 
শব্দে নামাজ আরম্ভ করা দোরস্ত নহে । যেমন-__- * আল্লাহোম্মাগ » 

ফের্লি * বলা, কি আস্তাগ ফেরুল্লাহ বলিয়া নামাজ আর্ত 

করিলে দোরস্ত হয় না। তকবির বলিবার সময় আল্লাহ, শব্দ 

“ মদ * দিয়! ব্যবহার করিবে না। যেহেতু আল্লাহ শব্দ “মদের, 
টান দিয়া উচ্চারণ করিলে নামের বিপরীত অর্থ হয় এবং উহার 
প্রতি বিশ্বান করিলে কাফের হয়, আর নামাজ বাঁতেল হইয়। যায়। 

এরূপ * আকবর ” শব্ষের * বে” অক্ষরে * আলিফ * যোগ দিয়া 

'আকবার, বলিয়া টানের সহিত "আকবার শব্দ উচ্চারণ করিলে 
নামাজ বাতেল হয় এবং ন!মের অর্থের প্রতি বিশ্বান করিলে কাফের 

হইবে । কেননা শয়তানের একটা নাম আকবার । মোক্তাদী 
এমামের অগ্রে 'তকৃবিরততহরিমা বপিলে, মোক্তাদীর নামাজ 

বাতেল হইবে । 

ছিতীয় ফরজ--- নামাজের মধ্যে কিয়াম করা অর্থাৎ দাড়াইয়া 
নামাজ পড়া । 

ঈাড়াইয় নামাজ পড়া ফরজ, যতক্ষণ কেরাত পড়িবে নামাজে 

ততক্ষণ খাড়া থাকিতে হইবে । কেয়াম বিমারী-ওজর ব্যতীত 
ত্যাগ করিতে পারিবেক না। ফরজ নামাজে কেয়াম ফরজ; কিন্ত 

সোম্নত ও নফল নামাজ বসিয়া পড়িলেও দোরস্ত হইবে । কেবল 
ফজরের মোন্নত নামাজ বসিয়া পড়া দোরম্ত নয়। যেহেতু এই 

নোননত নামাজ ওয়াজেবের নিকটবর্তী । 

তৃতীয় ফরজ--. নামাজে ৫করাত পড়া। কেরাত অর্থ 
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কোরান পড়া। আয়তাল কুরশির ন্যায় এক আয়েত পড়িবে; 
অথবা £-_ 

ক 51111 4515০805083 

উল্লাক্প-_কুলেল্পা হুম্মা মালেকাল্ মোল্কে । 

এইরূপ কোন ছোট তিন আয়েত পড়া ফরজ। এমাম আবু 
ইউসুফ, এমাম আহ মদ, এমাম আজম (রঃ) বলেন,--ছোট হউক 

কিম্বা বড় হউক এক আয়েত পড়া ফরজ। যেমন “তা-হা, ইয়াবিন্* 
ইত্যাদি | মারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে-_ এক আয়েত পড়া 

ফরজ | কিন্তু এক আয়েতের উপর বদি কেফায়েত করে তবে এ 

লোক গোণাথার হইবে । কেননা ওয়াজেব ত্যাগ করা হইল, কেবল 

কেরাত পড়া ফরজ | কিন্তু ফাতেহা পড়। ওয়াজেব এবং ফাতেহার 

সহিত অন্য কোন সুর! সংযোগ করিয়। পাঠ কর! ও ওয়াজেব। 

ফরজ নামাজের দুই রাকাতে কোরান পড় ফরজ । ইহা ব্যতীত 

বেতের, মোন্নত, নফল ইত্যাদি নকল নামাজের প্রত্যেক রাকানে 

কোরান পড়া ফরজ | জুমার নামাজে, দুই ঈদের নামাজে, ফজরের 
দুই রাকাত ফরজ নামাজে, মগরেবের প্রথম দুই রাকাত ফরজ 

নামাজে, এশার প্রথম ছুই রাকাত ফরজ নামাজে, রমজান মাসে 

বেতেরের তিন রাকাত নামাজে এমাম উচ্চৈঃম্বরে কোরান পড়িবে । 

এমন ভাবে কোরান পড়িতে হইবে যেন পার্থের লোক শুনিতে 

পায়। ইহা ভিন্ন সকল নামাজে খফি অর্থাৎ চুপে চুপে কোরান 
পড়িবে । খপি পড়িতে হইলে যেন নিজেই শ্বকর্ণে শুনে। একেল৷ 

পড়িলে ইচ্ছা হয়ত নিঃশব্দে নতুবা শব্দ করিয়া পড়িবে । কাজা! 
নামাজ চুপে পড়া ওয়াজেব। মোনাফের পরবানে শক্র কর্তৃক বিপদ 

গ্রস্ত হইবার ভয় থাকিলে চুপে পড়িবে, নতুবা শব্দ করিয়া পড়িতে 

হইবে । যে সময় নির্ভয় হইবে এ সময় ফজর জোহর নামাজে 

ফাতেহা পড়িবার পরে স্তর বুরুজ ও এজাচ্ছামায়ের স্চায় কোন 
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স্বর! পড়িবে । আসর ও এশার নামাজে সুর! ফাতেহার পরে সুরা 

বুরুজের ন্যায় কিম্বা উহা হইতে ছোট স্থর৷ পড় উচিত । মগরেবের 

নামাজে খুব ছোট সুরা পড়িতে হয়। জরুরতের সময় কিন্ত 
ওয়াক্ত কম থাকিলে, ছোট নুরা পড়িয়া লইবে। মুতম্ ব্যক্তি 
কোরান না পড়িয়। এমামের কোরান শুনিবে ও চুপ করিয়া থাকিবে। 
মুতম্ এ লোককে বলে, যে ব্যক্তি এমামের সহিত প্রথম রাকাতে 

মিলিয়াছে | যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে মিলিয়!ছে, সে ব্যক্তি প্রথম 

রাকাতের নামাজে এমামের আগের সুর পড়িবে । এমামের সঙ্গে 

নামাজ পড়িবার সময় মোক্তাদি চুপ থাকে আর শুনে । যেমন-- 

খোদাতায়াল। আপনার পাক কালাম কোরান শরিফ সুরা আরাফে 

ফরমিয়াছেন,_- 
পি লি ও 

১: ১ 4 ০০ এ ০1১ (১, 1১. 9 
পি প লা ০ 5 লি এটি ছুটিতে ৩ 
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উচলগন্্রঞ-অয়েজা কোরেয়াল্ কোর্য়ানো ফাছতামেউ 

লাহু ওয়ান্ছেতু লা-আল্লাকুম তোরহামুন । 

যখন (কেহ) নামাজে কোরান পড়ে তুমি শুন ও চুপ করিয়। 
থাক। যতক্ষণ এমাম কোরান পাঠ করে ততক্ষণ তোমাদের প্রতি 
তাহার অনুগ্রহ হইবে । জুমার দিনে যখন এমাম খোঁৎ্বা পাঠ 
করিবে তখনও চুপ করিয়। থাকিবে ও শুনিবে, এই জন্চই খোত্বায় 

কোরানের আয়েত পাঠ করা হয়। এমন কি যেস্থানে কোরান 
তেলাওত হইবে দেখানেও চুপ করিয়! শুনিবে। 

হজরত আবু হোরের৷ ( রাজিঃ ) রওয়ায়েত করিয়াছেন, যে 
হজরত নবী করিম (সঃ) ফরমিয়াছেন,__ 

" ০ চি তি ক 2375 52175 3 ০০৩1 
উল্া ক্র - ইন্নামা জোয়েলাল এমামোল্ ইউতেনম্ম। বিহি। 
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এমাম এজন্য কর হইয়াছে "যে উহার প্রতি এক্তেদা করিয়া 
উহারি ভাবেদারী করিবে । এজন্য মোক্তাদিকে এমামের 

পয়রুবী করা উচিত। আবু দাউদ ও নেনাই: ও এবনে মাজা 
রওয়ায়েত করিয়াছেন । 

সং 2 পি | | 9 5346810. ৫ 

উচ্লল্রস-ফায়েজা কাব্দারো ফাকাব্েকে অ-য়েজা কোরেয়। 
ফান্ছেতু। 

এমাম ঘখন তকবির দেয় তোমরাও তাহার সঙ্গে তকবির দাও, 

আবার যখন দে কেরাত পড়ে তোমর৷ চুপ করিয়া শুন। যখন 
এমাম খোত্ব পাঠ করিতে করিতে হজরতের নাম উচ্চারণ 

অথবা! নিম্গলিখিত আয়েত পাঠ করিবেন, তখন তোমরা চুপে চুপে 
হজরতের প্রতি দরুদ রি | 

প.৮4 "পুতে চ রা লি 86 

৫ ৮ 25 ১০৬ 5 
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ওছাল্লেমু তাছলিম)। 

যদ্দি কেহ ভুলে এশার নামাজে ফাতেহা পড়িয়া অন্য নুর! ন। 

পড়ে, তবে শেষ দুই রাকাতে শব্দ করিয়া ফাতেহা পড়িয়! ছুই স্থুর! 

পড়িয়া লইবে। এমাম কিম্বা অন্য ব্যক্তি প্রথম দুই রাকাতে 

ফাতেহা না পড়িলে শেষ ছুই রাকাতে আর পড়িবে না। কেননা 

আখেরি রাকাতে দুইবার করিয়! ফাতেহা পড়। গায়ের মকরুহ। 
চতুর্থ করজ-__ রুকু করা । রুকু করার অর্থ পিঠ বাঁকা করিয়া 

মন্তক নত করা। 

কোন লোক যদ্দি কুন্ড। হয় তবে এ ব্যক্তি ইশারায় মস্তক হেট 
করিলে রুকু করা হইবে। 
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পঞ্চম ফরজ-_- সেজদা করা । সেজদা করার অর্থ-জমিনে 

কপাল রাখা । ম্ৃুতরাং সেজদা করিবার সময় মাটিতে কপাল ও 

নানিক দুইই লাগাইয়া! রাখিবে । ঘূদি বপাঁল দ্বার মেজদ1 করে 

আর নাসিক! মাটিতে ন! ঠেকায় তাহ! হইলেও দোরস্ত হইবে, কিন্ত 
ইহার বিপরীত করিলে দোরস্ত হইবে না। যদ্দি কাহারও কপালে 
ঘা থাকে তবে কেবল নামিক! মাটিতে ঠেকাইলে দোরস্ত হয়। 
সাতটা অঙ্গের দ্বারা সেজদ1 করা সোন্লত | যথা-_ ছুই পা, দুই জানু, 
দুই হাত, ও কপাল। দই পা আর কপালের দ্বার মেজদ1 করা 

ফরজ। সেজদাতে যদি কেহ দুইটী পা তুলিয়া শুন্যে রাখে 

তাহার নামাজ বাতেল হইবে। বিনা জরুরাতে একটী পা শুন্যে 
রাখিলে নামাজ মকরুহ হয়। পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা 

করিলে দোরস্ত হইবে না। কিন্তু জমিনে পেনানী ঠেকিলে দোরস্ত 

হইবে । মেজদ। করিবার সময় অঙ্গের কাপড় উড়িয়া সেজদার 

স্থানে পড়িলে তাহার উপর মেজদা করা দোরস্ত। কিন্ত নাপাক 

স্থানে কাপড় পড়িলে তাহার উপর মেজদা করিলে দোরস্ত হইবে 

না। বর্শা সঙ্গিনের উপর দসেজদ1 করিলে দোরস্ত হইবে না। 

কিন্ত জমিনে কপাল ঠেকিলে দোরস্ত হইবে । একই নামাজ এক 
জামাতে পড়িতে বদি লোকের ভিড় বেশী থাকে নামাজী নামাজীর 

পৃষ্ঠে সেজদা করিলে দোরম্ত হইবে । কিন্তু দ্বিতীয় বা বিভিন্ন 
নামাজ আদয়িকারীর পৃষ্ঠে সেজদা করিলে দোরস্ত হয় ন1। 

যেমন--ঘে কাজ1 পড়িতেছে তাহার পিঠে উপস্থিত ওয়াক্তের 

নামাজের নেজদা হয় না, যে একেল। পড়িতেছে তাহার পুষ্ঠে 
জামাতী লোকের সেজদা কর! চলে না, যে আসর পড়িতেছে তাহার 

পিঠে জোহর নামাজ আদায়কারী সেজদা করিলে হইবে না, যে 
নামাজ পড়ে না তাহার পুত্ঠে মেজদা করিলে নামাজ দোরস্ত 
হইবে না। 

সগাল। এক রুকুতে ছুই সেজদ। করিবার কারণ কি? 
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জবাব। ইহাতে দুইটা কারণ আছে, প্রথম কারণ-_-ষখন 
খোদাতায়ালা ফেরেশতাদিঘকে আদম (আঃ)-কে সেজদ! 

করিতে আদেশ করেন, তখন শয়তান ইবলিন্ ব্যতীত সকল 

ফেরেশ তাগণেই তাহাকে মেজদা করেন, ইবলিস হুকুম অমান্য 
করিলে, আল্লাহ তাহার গলায় লানতের তওক, পরাইয়া৷ দেন। এদ্দিকে 

ফেরেশতাগণ সেজদ1 হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ইবলিসের 

ছূর্দশা দর্শন করতঃ পুনর্ধার আর একটি সেজদা করেন। তাহাদের 
প্রথম সেজদা ফরজ, দ্বিতীয় সেজদা শোকরের । এজন্য আমাদের 

প্রতি ছুই নেজদা ফরজ। দ্বিতীয় কারণ মানুষ মাটির ছারা স্ষ্টি 
হইয়াছে আবার মরিলে মাটিতেই মিশিবে এই কারণেই ছুইী 

সেজদা ফরজ । উম্দাতুল ইস্লাঁম গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রথম 

সেজদা ইমানের অনুগ্রহের, দ্বিতীয় মেজদ। ম্বতযু পধ্যস্ত ইমান 
বজায় রাখিবার জন্য । অনুবাদকারী বলে ;-_আল্লাহ্ সমুদয় 
নামাজিগণের ইমান যেন কায়েম রাখেন | 

ষষ্ঠ ফরজ-_ আখেরী কায়দ। পর্য্যন্ত যেন তাশ.হদ পড়া হয়। 
কায়দার অর্থ বৈঠক করা । 

€.আ্াশশ হদ্ক,) 
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ভ্ভাইয়েবাতো৷ অস্ সালামো আলায়কা আইওহান্ নবিও অ- 
রাহ মাতোল্লাহে অ-বারাকাতোহু। আচ্ছালামো আলায়না অ- 
আলা এবাদেল্লাহেস্ সালেহীন। আশহাদেো আন্ লা-এলাহা 

ইল্লাল্লাহো অ-আশ, হাদেো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ- 
রাস্থলোহছ । 

অর্থ-যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক এবং মালি ( ধনের ছ্বারা 
যে উপা্ন! হয় ) উপাসনা, আল্লাহের জন্যই নির্দিষ্ট? হে নবি! 
আপনার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ, দয়! ও শাস্তি বর্ষণ 

হউক । আমাদের ও খোদার সৎ বান্দাদের প্রতি তাহার শাস্তি 

বর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অম্য 
কেহ উপাস্য নাই এবং আর ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ 

(দঃ ) তাহার বান্দা ও প্রেরিত-পুরুষ । 

সপ্তম ফরজ-_ নামাজীর নামাজ হইতে বাহির হওয়া । যাহাতে 

নামাজীর নামাজ নষ্ট হয়। যেমন কোন লোক আখেরী 
কায়দার শেষে কুথা বলিয়া, কি হাহ! করিয়া হাসিতে হাসিতে 

নামাজ ছাড়িয়! দিন অথাৎ নামাজ পড়া শেষ করিল । কিন্তু সালাম 

শব্ের সহিত নামাজ হইন্তে বাহির হওয়া ওয়াজেব ! 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

স্াস্ধাক্েল্স শুলাত্িিতনন্স আকসা । 
নামাজের মধ্যে অনেক গুলি ওয়াজেব আছে-_- ১। স্তুরা 

ফাতেহা পড় ২। সমস্ত সুরা মিলাইয়া পড্ড়া, অথবা বড় এক 
আয়েত কিম্বা ছোট তিন শাঁয়েত পড়া; ৩1 প্রথমবারের 
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চুই রাকাতে কেরাত পড়া, শেষ ছুই রাকাতে পড়িলেও দোরস্ত 

হইবে, কিন্তু প্রথম দুই রাকাতে পড়াই ওয়াজেব; ৪ প্রত্যেক 

করজ ওয়াক্তেবির নির্দিষ্ট স্থানানুষায়ী আদায় করার জন্ত লক্ষ রাখ! ; 
৫| রুকু নেজদার মধ্যে একবার তসবিহ পড়িতে যতক্ষণ দরকার, 
ততক্ষণ মময় বিলম্ব করাঃ ৬। চারি রাকাত নামাজ হইলে উহ্থার 

ছুই রাকাতে বৈঠক করাঃ সোরত নামাজ হইলেও উহ্হাই করিতে 
হইবে; ৭ প্রথম ও শেষ কায়দায় বঙ্িয়া তাশহদ পড়া। 

তাশ হাদ অর্থ আত্তাহিয়াতো | হজরত মদউদ (রাজি) সারে বেকায়া॥ 

হেদায়া ও কছুরীর মধ্যে তাশহদকে আত্তাহিয়াতো৷ বলিয়াছেন ; 

৮ | সালাম শব্দের সহিত নামাজ হইতে বাহির হওয়া; ৯। বেতের 

নামাজে দোওয়। কুনুত পড়া; ১০1 ছুই ঈদের নামাজে তকবির 

বলা; ১১। উচ্চ শব্দ করিয়া পড়িবার স্থানে উচ্চ শবে পড়া। 

এমামের নির্দিষ্ট স্থানে শব্দ করিয়া পড়া ওয়াজেব। একাকী নামাজ 
পড়িলে, শব্দ করিয়া পড়া মোস্তাহাব | স্ত্রালোক নিঃশব্েে পড়বে । 

১২। চুপ পড়িবার স্থলে চুপে পড়িবে ॥ যেখনন জোহর 
ও আনরেব শা জ। 

ইতিহাসে বর্ণিত তু, হচ্ছরত মুর নবী (সঃ) ইস্ল'ম 

প্রচারের এভরঞ্চম উচ্চ শব্দ করিয়া নামাক্ষ পড়তেন, কিন্তু 

মোশরেকগণ তাহাকে নামাজ পড়বার সময় কটু বাক্য বলিত ও 
নানারপ কষ্ট দ্িত। তজ্জন্য খোদাতায়ালা রাত্রের নামাজ উচ্চ 

শব্দে আর দ্িবণে জোহর ও আনমরের নামাজ নিঃশব্দে পড়িবার জন্য 

আদেশ করেন। এজন্ঠ হর্জরত এঁ ছুই ওয়াক্তের নামাজ নিঃশব্দে 

পড়িতেন | মগরেবের সময় মোশরেকগণ আহারে লিগ থাকিত 

আর এশার মময় হইতে ফজরের সময় পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইত, তজ্জন্ 

হজরত নিঃসন্দেহে শব্দ করিয়। নামাজ পড়িতেন | ফরজ ও ওয়াজেব 

ব্যতীত নামাজের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা সোন্রত আর 

মোস্তাহাব । 

্ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

শসাহতভিন্্ নিন্ন্র 1 

নামাজের মধ্যে দুই হাত তোল সোন্নত ! স্থতরাৎ তহরিমার 

তকবির, দোওয়া কুনুতের অগ্রে তকবির ও দুই ঈদ্দের তকবির 
বলিতে কাণের লোল পধ্যস্ত হাত উঠাইবে। তহরিমা তকবির 
দিবার সময় স্ত্রীলোক স্কন্ধ পর্য্স্ত হাত তুলিবে। হাত তুলিবার 
সময় অঙ্গুলি স্বাভাবিকরূপে রাখিবে, যেন হাতের মুঠা বীধা না 
থাকে । এমামের শব করিয়া তকবির বলার পর, সকল নামাজেই 

কি মোক্তাঁদ কি এমাঁমের সান পচ্ডা কর্তবা | 

স্াস্ব। 4 

চা পাত পালা পারা গ্রিড ত লহ 

(৩1-1-55) ০০০3 81 | চির 

5810, নুহ টি 

শজ্লাক্রঞ - মোবহ।-নাকা। াল্লাশুম্ম! অ-বেহাম,দেকা। 

অ-্ভাবারা কান মোকা অশ্তায়ালা জ্াদ্দোকা অন-্লা-এলাহা 
গায়রোকা | | 

স্সন্থ- হে আল্লাহ, ! তুমিই পবিভ্রতাময় এবং তুমিই প্রশংসনীয় 
তোমার নামই মর্যাদাশালী এবং তোমার সম্মানই উচ্চ; তোম' 

ব্যতীত আর কেহ উপাস্ত নাই । 

উমদাতুল ইনস্লাম গ্রস্থে লিখিত আছে, সান! পড়ার বরকতে 

হজরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল হইয়া ছিল। এজন্য 
আমাদের “সানা” পড়িলে খোদার নিকটে নামাজ কবুল হইবে । 
প্রাানাকে' কেহ ক্ে5 তশ নিই বলিয়াও থাকে 7; কেননা] ফেরেশতাগণ 
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* সানা * পড়িয়। পবিত্র আরশ তুলিয়াছিলেন। প্রথম ফেরেশতা-_. 
* সোবহানাকা আল্লাহোম্মা অ-বেহামদেক। ” দ্বিতীয় ফেরেশ ত 
“ক-তাবার। কাস্মোকা ৮ তৃতীয় ফেরেশ ত। “ অ-তায়ালাজাদ্দোক। * 
চতুর্থ--ফেরেশ তা * অস-্লা-এলাহা গায়রোক * পড়িয়াছিলেন। 

সানা পড়ার পরে এমামকে চুপে চুপে তাউজ পড়িতে 
হইবে; 

টি লী 

রং *১৯ ১71 ৩০1৬০ 41 ১৪০ 

উচাল্লঞ-“আডজ বিল্লাহে মিনাশ, শায়ন্কানের রাজিম।” 
আর্থ- বিভাঁড়িত শয়তানের ধোকা হইতে রক্ষ। পাইবার জহ 

শাল্লাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি । 
কোরান পড়িবার জন্ত মসবুকের তাউজ ( আউজো বিল্ল! ) পড়া 

সোন্ৃত। মসবুক বখন বাকী নামাজ পড়িবার জন উঠিবে প্রথমে 
তাউজ পড়িয়া পরে কেরাত আরম্ভ করিবে । যে মোক্তাদি গ্রথম 

হইতে এমামের সহিত নামাজ পড়িতে দীড়াইয়াছে তাহাকে 
তাউজ পড়িতে হইবে না। যেহেতু তাহাকে কোরান পড়িতে 

হয় নাই। ( সারেবেকায়া, হেদায়। ) 

ঈর্দের নামাজে পান! পড়িবার পরে কবির দিবে, তাহার 

পর তাউজ, তলমিয়! ( বিছুমের। ) মালহামদে! এক সুরা পড়িবে । 

* ধ্সমিল্লাহের রাহামানের রাহিম * আলহামদেো। ও হবরার 
মধ্যস্থলে যেন না৷ পড়া হর। জামাতে কিন্বা একেল! নামাজে সুর! 

ফাতেহ1 পড়া হইলে অমনি নিঃশব্দে “আমিন * বলিবে। এমাম 
* অলাদ্দালিন * বলিলে, মোক্তাদি নিঃশন্দে “ আমিন * কহিবে। 

* আমিন ” অর্থ-কবুল হওয়া । 

পুরুষে নাভীর নিন্ধে বাম হস্তের উপর ডাহিন হাতি রাখিবে। 
স্রীলোক ছাতির উপর হাত বীাধিবে! ককুতে যাইবার সময় 
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তকবির বলিবে, রুকুতে ঢুই হাটু ছুই হস্তে কষিয়া ধরিবে, হাটু 
ধরিবার সঙগয়ে অঙ্গুলি পৃথক রাখিবে। সেজদায় গিয়া অঙ্গুলি 

সং "দল রাখিলে ; ইহা কত; সক সময় অঙ্গুলি স্বাভাবিক 
রূপে রাখবে । 

রুকুতে তিনবার চি | 
জা রাকা পাবি 

শল্ভাল্রষ্-সোবাহানা রর আজিম্। 

রুকু হইতে খাড়া হইবার সময় একবার বলিবে । 
এটি ও চে শি টি 

এ ৬১০০৯ এ রী ৪ 

শুউল্!বঞ--সামি আল্লাহে!লেমান্ হামেদ। | 

আর মোক্তাদিগণ একবার বলিবে। 
শর্গ ওটা ছুটি € 

১ ৩৬ ] ৩1) ্  £ ) 

শচলান্্রশ--রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ। 

সারে বেকায়। ও হেদায়। গ্রন্থে লিখিত আছে, একাকী নামাজ 

পড়িলে-“ সামে আল্লাছো লেমান হামেদাহ ৮” আর “রাব্ান! 

লাকাল হামদে। * দুইটাই বলিবে। *“সামে আলাহোলেমান 

হামেদার * অর্থ আল্লাহতায়ালা কবুল করেন এঁ (নামাজী) 
ব্যক্তিকে । কুমা অর্থা.-রুকু হইতে ঠিক সরল হহয়া দাড়ান। 
সেজদায় যাইবার মময় তকবির বলা ; 

সেজদায় গিয়া তিনবার বলিবে। 
1175 ৮6৮ রি ক লিট 

উচঙ্লাকু--সোব হানা ৬ আলা। 
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কায়দায় বাম প1 বিছাইয়। উহার উপর বনিবে, আর ভাহিন পা 

খাড়া রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক দুই প1 ডাহিন ভাগে বাহির করিয়! 
বামদিগের চুতড়ে ভর দিয়! বদিবে। ইহাকে আরবীতে 'তুরক্* 
বলে। আর ছুই সেজদার মধ্যে সোজা হইয়া অল্পক্ষণ বসিবে। 

শেষ কায়দায় দরূদ শরিফ ও দোওয়1 মাস্থরা পড়িয়া ছুইবার 

সালাম শব্দের সহিত ছুইদিকে লালাম ফেরান-_- এই গুলি 
সোন্নত। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

তসাজ্ঞাহা কলস হাম্ম ॥ 

নামাঙ্গের মধ্যে মে কাধ্যগুলি কর অতি উত্তম এবং করিলে 

অধিক নওয়াব পাওয়া যায় ত্আাহাকে আদাব বা মোস্তাহাব বলিয়। 

থাকে। কেরামে সেজদা! করিবার স্থানে নজর করিবে ; রুকুতে 
পায়ের উপর দৃষ্টি :রাখিবে; মেজদায় নাকের দিকে দেখিবে 
আত্বাহিয়াতো। পড়িবার সময় কোলের দিকে নজর করিবে । এই 

মোস্তাহাব গুলি ফরজ, বেতের, মোন্নত, নফল সমুদয় নামাজেই 

আদায় করিতে হয়। তহরিমা তকবির দ্বার সময় আস্তিন 

হইতে হাত বাহির করিবে; হাই উঠিলে মুখ বন্ধ করিবার চেষ্ট। 
করিবে; কাশি আমিলে সাধ্যমত বন্ধ করিবার উপায় দেখিবে ; 
মোওয়াজ্জেন আকামতে * হাইয়া আলাল ফালাহ, * বলিলে, 
নামাজের জন্য খাড়। হইবে; “ কাদকা মাতেচ্ছালাত ” বলিলে, 

এমাম নামার্জ আরম্ভ করিবে | তরতিল অর্থাণ্ বিশুদ্ধভাবে কোরান 

পড়িবে? রুকুতে মস্তক পিঠের সমতুল্য রাখিবে ; সেজদায় যাইবার 
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সময় প্রথম ছুই জানু, হই হাত, নাপনিক। ততপরে কপাল রাখিবে ! 

সেজদা হইতে উঠিবার সময় বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কপাল হইতে 
আরস্ভ করিয়া ছুই জানু উঠাইতে হইবে। গেজদায় দুই হস্তের 
মধ্যস্থলে মস্তক রাখিবে, হাত ও পায়ের অঙ্ুলি কেবলার দ্দিকে 

রাখিবে। কেয়ামে চারি আঙ্গুল পা। পৃথক করিবে, কায়দায় ছুই হাত 
ছুই জানুর উপর রাখিবে, সালাম ফিরিবার নময় ডাহিন ও বামে 

মুখ ফিরাইবে, রুকু সেজদায় তিনবারের অধিক তসবিহ পড়িবে ॥ 
এমাম বেশী কেরাত পড়িলে মোক্তাদী পলায়ন না করে এমন 
কেরাত পড়িবে । মোহিত, ফাতাবী ও শাফি গ্রন্থে লিখিত আছে, 
এমাম পাঁচবার আর মোক্তাদী তিনবার তসবিহ বলিবে, মেজদায় 

বাজু কোসাদাহ রাখিবে, স্ত্রীলোকে উহার বিপরীত অর্থাৎ চাপিয়। 

রাখিবে । মসবুক হইলে ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে ত্রিশ 

'আয়েত দ্বিতীয় রাকাতে বিশ আয়েত পড়িবে । জোহর, আসর, 

এশার নামাজের বিশ আয়েত করিয়া পড়িবে, মগরেবে কম আয়েত 

পড়িবে, যাহাতে নামাজ শীত্র হয় কিন্ত আবশ্াক মতে যাহ! ইচ্ছা 
তাহাই পড়িতে পারে। 

অফম পরিচ্ছেদ 

স্বাাঞ্ক আতা কলা কাজদ্তাজ শক্সান্ন ॥ 

যখন নামাজ পড়িতে দাড়াইবে দেল পরিক্ষার করিয়া খোদা 
তায়ালার দিকে রুজু রাখিবে এবং ছুনিয়ার ফেকের (চিন্তা ) 
দুর করিয়া! দিবে । মনে এমন ভাবিবে আমি আল্লাহকে দেখি- 
তেছি, তিনিও আমাকে দেখিতে পাইতেছেন। যেমন-্" হজরত 
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বলিয়াছেন, * আন. তায়া বোদাল্লাহা্ কা-আল্লাতা তারা ” 
তুমি এমন ভাবে খোদাতায়ালার এবাদত কর যেন তাহাকে 
দর্শন করিতেছ। অন্তরে খোদাতায়ালাকে দর্শন করিতেছে 

এইরূপ জ্ঞান করিয়া! বাদসাহের নিকটে যেরূপ ভীতভাবে দ্লাড়াইতে 
হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক বিনীত ভাবে আজিজি ও নত্রতার 

মহিত মস্তক অবনত করিয়। নামাজে ফ্াড়াইবে। 

নামাজ পড়িতে ঠিক কাবা মুখে দুইটা পা চারি আঙ্গুল ফাক 
রাখিয়া দাড়াইবে। পরে ছুই হাত ম্বাভাবিকরূপে ছাড়িয়া দিয়া 

এই দোওয়। পড়িবে, 

জ্কান্স ম্ধান্যাক্ে ্ষাড়াইজ। সক্ডিআাপ্র ৫দ্াওক্সা ঃ 

কি ওটি ওটি রি ক লতি ৮ লী 
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গান্রণ--ইন্সি ওয়াজ জাহতো ওয়াজ হেইয়া লেল্লাজি 

ফাতারাস্ বামাওয়াতে অল্ আরদে হানিফাও অ-মা আনা মেনাল্ 

মোন্রেকিন্। 

অর্থ--ষিনি আকাশ সমূহ ও থুথিবী স্থট্টি করিয়াছেন, 
নিশ্য় আমি তাহারহই দিকে মুখ করিলাম এবং আমি কখনই 

মোস্রেকগণের দলভুক্ত নহি । 

এই দেওয়। পড়িয়া তৎপরে নিয়েত বান্ধিয়া দুইটা কর্ণের 
লোল পর্য্যস্ত হাত উঠাইবে। আর তক্বির--তহরিমা অর্থাৎ 
আল্লাহে। আকবর বলিবে। স্ত্রীলোক তকৃবির বলিয়া! ক্ষন্ধ পর্যন্ত 

হাত তুলিবে। পুরুষে নাভীর নিম্বে বাম হাতের উপর ডাহিন হাত 
রাখিবে, জ্ীলোক ছাতির উপর হা বান্ধিবে ! তক্বির বলিবার 
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সময় হাত ছুইট ছাড়িয়া দিবে । কোরান পড়ার সময় হাত বান্ধিয়! 
রাখ উচিত | যেমন-_ নামাঁজে কোরানের আয়েত দোওয়৷ কুনুত 
পড়িতে জানাজার নামাজেতে হাত বাঁধিতে হয়, মেইরূপ কোরান 

পড়িতেও হাত বান্ধিতে হয়। হাত বান্ধিবার নিয়ম ডাহিন হাতের 

কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের কজ্জা! কষিয়। ধরিবে, 

কেবল তিনটা অঙ্গুলি বাম হাতের উপর সরলভাবে পড়িয়। 
থাকিবে । ইহার পরে সানা, তাউজ, বিস্মিল্লাহ সুরা ফাতেহা 
পড়িয়।৷ আন্তে "আমিন বলিবে, তণ্পরে উহার সঙ্গে কোন 
একটা সুরা মিলাইয়া পড়িবে । আল্লাহো আকবর বলিয়! রুকুতে 

যাইবে, রুকুতে যাইয়া অঙ্গ,লি ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়া দুই জানু 
ছুই হাতে ধরিবে; রুকুতে মস্তক ও পিঠ সমতুল্য হইয়! 
থাকিবে। রুকুতে তিনবার * নোবহানা রাব্বেইয়াল্ আজিম * 
বলিবে ইহার পর “সামে আল্লাহ হোলেমান হাঁমেদাহ, ” বলিতে 

বলিতে খাড়া হইবে! মৌক্তাদি “রাব্দানা লীকাল হাঁমদে1” 

বলিবে। তগপরে তকবির বলিতে বলিতে সেজদায় যাইবে । 

সেজদায় যাইয়া প্রথমে দুই হাট, দুই হাত, নাসিক ও কপাল 

জমিতে রাখিবে । সেজদায় ?ুই হস্তের মধ্যস্থলে মুখ, এবং কর্ণের 

বরাবর হাতের আঙ্গল থাকিবে । ছুই বাজু কোশদাহ, থাকিবে 
এবং পেটে ও উরুত্তে এক সঙ্গে নংলগ্ন না হয়। হেদায়ার মধ্যে 
লিখিত আছে, পেট এমন ফাক রাখিবে যেন বকরির বাচ্চা ভিতর 
দিয়া চলিয়া যাইতে পারে । পায়ের আঙ্গ,লের মাথা কাবার দিকে 
থাকিবে । সেজদায় গিয়া “সোবহান রাব্বিইয়াল আল!” তিনবার, 
এমাম হইলে পাঁচবার বলিবে। দ্বিতীয় সেজদা করিবার জন্য 

“ আল্লাহো আকবর ৮ বলিয়। সেজদায় সোবহান রাব্বিয়াল 
আলা বলিয়া প্রথম মস্তক, নাসিক ছুই হাত, ছুই জানু তুলিয়া 

দাড়াইবে। সেজদা হইতে উঠিবার সময় জমিতে হাত ভর 
করিয়া দাড়াইবে না। প্রথম রাকাতের গ্যায় সানা, তাউজ না 
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পড়িয়। দ্বিতীয় রাঁকাঁতে আলহাম্দেো৷ ও ছুরা রুকু সেজদ। ইত্যাদি 

পড়িয়া ডাহিন পা একট খাড়া রাখিয়। বাম পা বিছাইয়া বসিবে 

এবং ছুই হাত চই জানুত্তে রাখিবে, ষেন অঙ্গলি কাবার দিকে 

থাকে। কিন্তু “ আশহাদেো! আলা বলিবার সময় ডাহিন 

হাতের শাহাঁদত অঙ্গুলি গলিবে 

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত নি আমাদের মজহাবে আঙ্গল 

তুলিয়া! ইশারা করা নোন্তত। মধ্যের বৈঠকে আত্বাহিয়াতে। পড়ার 

বেশী আর কিছু পড়িবে না । শেষ ছুই রাকাতে কেবল আলহামদে। 

পড়িবে । যদি উহার পরিবর্তে “ নোবসান্নাল্ল। ” পড়ে কি চুপ 

করিয়া থাকে তাহ! ও জায়েজ ; কিন্তু শেষ ছুই রাকাতে শুধু আল্- 

হামদে! পড়াই উত্তম! ইহার পরে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতো 

পড়ার পরে এই দ্র পড়িবে 777 

্তশক্রজলেশ ৪ 

লিও সত হা ও) পা ৬ 4 
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আলে মোহাম্মাদেন কাম! ছাল্লাম়তা আলা এক্রাহিমা অ-আলা 

আলে এএাছিমা হহাকা। ভামিওম্ শৃঙিদ | আলাছম্মা বারেক 

নি 
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আলা মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদেন কাম। বারাক তা 

আলা এক্রাহিমা ঘ-আলা:আলে এক্রাহিম। ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ | 

মোহিত ও মেদকাত গ্রঙ্ছে লিখিত আছে, দরুদের পরে 

দোওয়! মাহু | পড়িবে, 

তাজা আচ] $ 
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শচান্র--- গাজান্টাগ ফেরি এলে ওয়ালেদাইয়া 

ধ্য|লেমান হাও্রালেলা গলে গামিয়েদ। মোমেনিনা ওয়াল 

মেশাতে ওয্াণ মোঙলেনিশ। ধয়ান, গোপলেমাতে আল, 

আহহয়া,য় সেগুন ওয়াল, আন্ঙরাত বে-রাহদাতেকা ইয়া আর- 

হামার রাঙেমিন | 

উল্লিখিত মাস্তরা লা পঞ্ডিলে নিঙ্গোক্ত মাস্তরা পড়িবে; 
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চাল আনাঙ্ছম্মা হি জালামতে। শাফছি জে লমান 
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কাছিরান্, ওল! ইয়াগ ফেরোজ্জোটনা ইলা শান্ত! ফাগফেরলি 
মাগফেরাতাম মেন এন্দেকা ওয়ার হাম্নি ইন্নাকা আন্তাল, 

গাফরোর রাহিম । 

ইয়া এলাহি! আমি আমার প্রাণের উপর নিশ্চয় জুলুম 
করিয়াছি সুতরাৎ আমি নিতান্ত অত্রাচারী আর আপনি ব্যতীতত 

পাপী বান্দাকে কেহই ক্ষমা করিতে পারে না, অতএব আপনি 
আমাকে ক্ষমণ করিরা অন্গ্রহ প্রকাশ করুন ! 

মেস্কাত শরিফের মণো বর্ণিত আছে, হঙ্গরত আবুবকর ছিদ্দিক 

( রাজিঃ) বলেন, একদা আমি হঙ্গর্রতকে বলিলাম, ইয়া রসুলোলা। 

(সঃ)! আপনি আমাকে কোন দোওয়া শিখাইয়া দেন, উহা 

আমি শেষ লামাজের সপে? পতি ৪ খন চিনি আমাকে দোওয়া 

সাসুরা শিখাইয়া পিচেন ! আভএব নামাজীকে দোঁওয়া মারা 
পড়িয়া * আগনালামেো আলয়িকুদ অ-বাহমাতুল্লাহে " বলিয়া নালাম 

ফিরাইন্তে হইবে! বালাম ফিরিপার নয় গন্দের দিকে দৃষ্টি করিবে 

এবং এমাম নিয়ে করিবে মে ফেরেশতা ৮ মোক্তাদিদিগকে সালাম 

করিতেছি, একাকী, হঈলে কেবল ফেরেশ তাকে সালাম করার 

নিয়েত রাখিবে | সালাম ফেরান হইলে ইচ্ছামত ডাহিন দিকে 

কিম্বা বাম দিকে ফিরিয়া মোনংজাত করিবে ।৯% 

€ত-সানাজ্কাভ ১ 
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২ শশশিশস্স পা পাপী পা পিপাসা পক পা পাছার 
পপ পাক পা 

* ফজর ও আসর এই দুই ওয়াক্ত (ফিরি য়া মোনা হর জায়েজ, অন্য 

ওয়াক্তে জায়েজ নহে। 
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ভচ্।ন্রঞ্। "রাব্বান! লাশতোজেগ কুলুবান। বায়াদা এজ, 

হাদায়তানা ওয়া-হাবলান।া মেললাদোন্কা রাহমাতান্ ইন্নাকা 

আন.ভাল, ওহাব | রান্দানা আতেশা ফেন্দ।নিয়। হাছানাতাও 

ওয়াফিল আখেরাহে ভাছারাতাত  ওয়াকেনা আজাবাম্নার 

ওয়াছাল্লাল্লাহো! সালা খাররে খালকেহি মোহাম্মাদিন ওয়ালেহি 

ওয়া্হাবেহি জাজ মাইন বেশ্রাহখাতেকা ইরা আর হামার 

রাহেমিন। 

নবম পরিচ্ছেদ 

ভ্কাসাতিল্র ক্স ॥ 

হেদায়। গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত নবী করিম (সঃ) 

বলিয়াছেন-- 

ওর এটি এটি এলি তি টি টি 

ফ্র335 2০) 3. রসি 515 ধু (6১৫) ৬ ৪ $০/৬-৯| 

শচ্গল্রশ-আল, জামায়াতো মেন, ছোনানেল হোদা লা" 

ইয়াত খাল্পাফে। আন হা ইল্লাল মোনাফেকো1। 

জামাতে নামাজ পড়! দোন্নত মোওয়াকেদাহ। কিন্তু যে 
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ব্যক্তি ইহার খেল'ফ করে মে গোনাফেক। স্ভরাং একাকী 

নামাজ পড়া অপেক্ষা জামাতে নামাজ পড়। বেশী সগ্ডাব। 

যেমন হজরত উমর ফারুক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত 

নবী (সঃ) করমিয়াছেন, 
উড. ৮ তর 12:87:88 28157 
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উল্লাল্রঞ-_ছালাক্ুল, জামায়াতে তাফদোলো। ছালাতাল, 

ফাঁজ্জে বেছাবয়েও ওয়? এশ রিন। দ্রারাজাতান | 

জামাতে নাসা পড়ার বেশী মণ্ডাব; একাঁকী নামাজ পড়। 

হইতে গাহাশ গুণ দর্ভ। বেশী | হাদিগ সেক্ষাত শরিফে আছে, 

জামাতে নামাজ পড়া পোন্নতৈে মোওয়াক্ষেদাহ এনং ওয়াজেবের 

নিকটবত্তী, অন্য মতে উহা! ওয়াজেব | 

যিনি নকল অপেক্ষা মসলা মনায়েল বেশী জানে তিনি এমামের 

উপযুক্ত যদি সকলেই মান জ্ঞানী হয, তবে যাহার কোরান 

শরিফ পড়া ভাল, ন্তিনি এমাম হইবেন। কোরান পড়ায়ও 

যদ্দি দুই জন তুলা হন, যিনি পরহেজগার তিনি এমাম হইবেন । 

যেমন হজরত পয়গন্ধর ( সঃ) বলিয়াছেন, 

এরি নিল (26 পির ৫ পা লি শার্ট 
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টি তা ঞ রি হলে ওটি 

উচ্ভল্রঞ। --ওয়ামান, ছাল্লা। খালফ! 'ালেমিন, তাকিইন, 

ফাকায়ান্নাম। ছাল্লা। খাল.ফ1 নাবিইন | 

যে ব্যক্তি পরহেজগার আলেমের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, দে 

যেন নবীর পশ্চাতে নামাজ পড়িল। পরহেজগারীতে রমভুল্য হইলে 

ধাছার বয়ম সকল অপেক্ষা বেশী তিনি এমামের উপযুক্ত । ইহাতে 
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তুল্য হইলে পাহাকে নকলে মহ করিয়া! এমাশ নিযুক্ত করিবে ভ্তিনি 
এমাম হইবেন। 

কৃতদাম, জঙ্গলি (যাহারা সহরের বাহিরে থাকে ) অন্ধ ইহাদের 

এমামতি করা মকরুহ । কেনন। অন্ধের কাপড়ে কোন নাপাক বস্তু 

লাগিলে হঠাৎ ধরিতে পারে না এবং হারাম-- জাদার এমামতি করা 
মকরুহ | কিন্তু ইহারা এমাম হইলে দোরস্ত হইবে । হাদিসের মধ্যে 

আছে, প্রতোক নেক ও বদ মুনললমানের পশ্চাতে জামাতে নামাজ 

পড়া ওয়াজের ; যদিও নে গোণাহ কবিরা করে, উপস্থিত জামাতের 

নামাজে ভর্তি হইতে হইবে । জামাতের জন্য এমাম নিযুক্ত করিবার 

সময় পরহেক্তগার লোক থাকিতে ফাছেককে এমাম করিয়া তাহার 

পশ্চাতে নামাজ পড়া যাইবে না। "গাব দারদের একটা হাদিসে 
আছে, কলির গোণথাহ কার) লোক জানাজা নামাজের ঘদ্দি এমাম 

হয়, কলের পক্ষে তীহার পশ্চাতে নাসাক্ম পড়া ওয়াজেব | 

মেক্জানত শরিকে আছে, বেদানী ও জ্রীলোকের জালাতে 

মাম হইয়া নামাক পড়ান মকরুহ 1 কিন্ত কেবল শ্পীলোকের 

জামাতে স্ত্রীলোক এমাম হইলে, আগে না দাড়াইয়া মধ্যস্থলে 

ঈাড়াইবে। এঁন্ূপ উলঙ্গ ব্যক্তিদের ক্গামান্তে উলজ লোক এমাম 

হইলে আগে দ্াড়াইবে না মধাস্থলে দাড়াইবে । যুবতী শ্লোক 
জামাতে উপন্ডিত হইয়! নামাজ পড়া মকরুহ; কিন্তু বৃদ্ধা রমণী 

সকল ওয়াক্তে জামাতে নামাঙ্ত পড়িলে দোষ নাই | 

ওজুওয়ালা তায়াম্মকারীর পশ্চাতে, পা ধৌতকারী মোঁজা 
মোসেহকারীর পশ্চাতে, দঞ্চায়মানকারী বনে নামাজ পড় 

লোকের * পশ্চাতে এক্ডেদা করিলে দোরস্ত হইবে । 

পুরুষ-শ্রীলোকের পশ্চাতে, বাঁলেগ-নাবালেগের পশ্চাতে, 
জ্ঞানবান উন্মাদের পশ্চাতে একদা করিলে দোরস্ত হইবে না। 

* যিনি ওজর বশশঃ বিয়া নামাজ পড়িতে ছিলেন 
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এরূপ আলেমের নামাজ জাহেলের পশ্চাতে নফল পড়নেওয়ালার 

পশ্চাতে ফরজ নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে না। 

যে বাক্তি অন্য ওয়াণ্ডে ফরজ নামাজ পড়ে, তাহার পশ্চাতে 

বিভিন্ন ফরজ নামাজ পড় দ্বোরস্ত হয় না। বেমন-জোহরের ফরজ 

নামাজীর পশ্চাতে আনরের ফরজ নামাজ পড়া যাইবেক ন।। 

বিমারী মাজুর লোকের পশ্চাতে স্থস্থ লোকের নামাজ দোরস্ত 

নহে। মাঙ্তুর বাক্তিকে প্রভোক ওয়াক্তে ওজু করিয়া নামাজ 

পড়িতে হয়। উমদাতল ইনলাম গ্রন্থে লিখিত আছে, রাফজীর 
পশ্চাতে এক্ডেদ| করা পোরম্ত নহে । উহার হজরত আবুবকর 

( রাজিঃ)-এর পরম শক্ত 

হেদায়ার মধ্যে লিখিত আছে, জামাতের শামাজে বেশী বড় 

কেরাত পড়িবে না। যেমন হজরত নবী করিম (লঃ) বলিয়াছেন 

৮ 
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শক ল্রপ-ফাহস। ফিহিমুগগাকিমো  ধরাজ্জাহইফে ওয়াল 

কাবরে। | 

কেনন। তোমার পশ্চাতে বিমারী, কমজোর ও কত বৃঙ্ঈপোক 

নামাজ পড়িতেছে, তাহাদের ক হইবে । যে পর্মাস্ত কেরাত পড়া 

গোন্নত সেই পধান্ত পড়, ইহার 'মধিক পড়িও না। যখন একেলা 

নামাজ পড়িবে তখন যশ ইচ্ছা! হয় কেরাত লা পড়িতে পার । 

ফজরের ওয়াক্ত বাতীত অন্য ওয়াক্তের প্রথম রাকাহ হইতে দ্ঘিতীয় 
রাকান্তে কেরাত বেশী পড়িবে শা 

একজন এগাম ও একজন চি জামাতে নামাজ পড়িলে 

গোক্তাদি এমামের ডাহিম দিকে বরাবর দাড়াইবে। কিন্তু 

মোঞ্তাদি একের অধিক হহলে, এমৃম আগে যাইয়া দাড়াইবে। 

এমামের  হাদস? ইয়া শামা নয হহলে মোক্কাদিকেত 
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নামাজ দোহরাইতে হইবে । কারণ এমামের সহিত মোক্তাদির 
নামাজ জড়িত আছে। 

প্রথম কাতারে বালেগখণ, দ্বিতীয় কাতারে ন-বালেগ 

€( বালকগণ, ) হতায় কাতারে ভিজ ডা, চরর্থ কাতারে স্ত্ীলোকগণ 

দাড়াহব!র নিয়ম | 

যদি কোন যুবতী শ্রীলোক পুরুষের জামাতের প্রথম হইতে 
€( অর্থাশ মছবুক না হইয়া) ছ্ইজনের মধ্যস্থলে ধাড়াইয়া নামাজ 

পড়ে এবং এমাম যদ এ ম্্রীলোকের এমামতির নিয়েত করে তবে 

পুরুষের নামাজ বাতেন হইবে । কিন্তু এমামতির নিয়েত ন। 

করিলে স্ত্রীলোকের শাঁমাজ বাতেল হইবে 1 হেদায়। গ্রন্থে লিখিত 

আছে-_- স্ত্রীলোক এমামের নিয়েত বাধিবার অগ্রে যদি জামাতে 

আসিয়া দাড়ায়, তবে এম্ামের এমামতি নিয়েত করা কর্তব্য । 

যর্দি কোন মুখ এমাম হইয়া কারে লোকের নামাজ পড়ায়, মকলের 

নামাজ নষ্ট হইবে! 

যদি এসামের ডুই রাকাত নাসাজ পড়িবার পরে হাদছ হয় 

এবং শেল দই রাকাতে উন্মি মুখাকে খলিফা করে, তবে ইহাতে 

সকলের খাজা বাতি হহপে। ভমদা)তিত কালাম গ্রন্থে লিখিত 

আছে, বদি একটা গ্রামে গহনা সস্ছেদ পাকে, তবে পুরাতন 

সনস্জিদে নামাক্গ পড়িবে । যদি একদিনেই ঢুইটা মস্ক্ষিদ নিণ্বিত 

হয়, তবে নিকটবর্তী মস্জিদে নামাজ পড়া উচি5। 
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দশম পরিচ্ছেদ 

স্বাাতক্তে হাদিছ হউন্বাল্ আকসা । 
য্দি কোন ব্যক্তির এক নামাজ পঙ্ডিতে পড়িতে “হাদছ' 

( বাত কম্ম ) হয়, তবে তখনই নামাজ ছাড়িয়া ওক্ু করতঃ যেস্থানে 
নামাজ ছাড়িয়া ছিল, সেইস্থান হইতে পড়িতে হইবে; কিন্ত শেষ 
বৈঠকে আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পড়ার পরে হাদছ হইলে তখন 
ওজু করিয়া সালাম ফিরিয়া নামাজ শেষ করিবে । নামাজ 
দোহরাইয়। পড়াই উত্তম। 

এমাক্সের নামাজে হাদছ হইলে, একজনকে টানিয়া লইয় 
ভর্তি করতঃ খলিফ। করিয়৷ ওজু করিতে যাইবে । খলিক। যে 
স্থানে ভর্তি হইয়াছে সেই স্থান হইতে নামাজ পড়িবে; যদ্দি 
খলিফার নামাজে এমাম আসিয়া দাখেল হয়, তবে যেখানে নামাজ 

ছাড়িয়া গিয়াছিলেন এমাম সেই স্থান হইতে পড়িবে | যদি জামাতে 

পুনর্ববার দাখেল হইতে না পারে, তবে তাহার ছাড়িবার স্থান 

হইতে পড়িবে, নচেৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে । যদি খলিফার 

নামাজ শেষ হইয়া না থাকে, এমাম মোক্তার্দি হইবে এব খলিফার 

নামাজ শেষ হইলে, তিনি ওজু করিবার পুর্বে যে পধ্যন্ত পড়িয়াছিল, 
পরে তাহার পর হইতে একাকী পড়িয়া লইবে। ইহাকে লাহক 
বলে। 



৭8 মেফ তাহল জান্নাত 

একাদৃশ পরিচ্ছেদ 

কশাহুত্ষ্ক-ল্র জ্ান্ম 

বেবাক্তি পথম জামাতে দাখেল হইয়া হাদছ হইবার জন্গ 

এমামের নঙ্গে পুরা নামাজ পায় নাই তাহাকে লাহক বলে। 

যদি নামাজে হাদ্ছ হয়, কাহাঘঘও সঙ্গে কথা না বলিয়া 

জামাত হইতে বাহির হইয়া ওজু করতঃ যে নামাজ টুকু পায় নাই 

অগ্রে মেইটুকু বিনা কেরাতে পড়িয়া পরে এমামের সঙ্গে পড়িবে | ক 

যেমন-_- এক রাকাত নামাজ পড়িয়া হাদছ হওয়াতে ওজু 

করিতে যাওয়ায়, এমামের আর এক রাকাত পড়া হইল, এ ব্যক্তি 

আনিয় বিনা কেরাতে দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া পরে এমামের 

াবেদারী করিবে । যদি লাহকের দ্বিতীয় রাকাতে পড়িতে 

পড়িন্তে এমামের শামুক শেষ হইয়া মায়, তবে এ বাক্তি বাকী 

নামাজ চুপে চুপে পড়িয়া লইবে 

দাঁদশ। পরিচ্ছেদ 

সআসলুতশদল্র আহাশন ? 

মে বাক্তি এমামের শেষ রাকাতে আমির জামাতে ভর্তি হয় 
তাহাকে মলবুক বলে। মেন ফজরের ওয়াক্ডে এমামের একরাকাত 
পড়ার পরে, কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে আসিয়া মিলে; তাহাকে 
এমামের ছিতীয় রাকা পড়া হইলে অর্থাড এমাম ডাহিন বামে 

ধর খাপৃছানিনার মতে আলে এমাদের সঙ্গে এদে শাহা পা নাহ আহা 

শড়িলে। 
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সালাম ফিরিলে, মসবুক মালাম ন ফিরিয়া গুথম রাকাত পড়ার জন্য 

“আল্লাহো আকবর * বলিয়। খাড়া হইবে । তঙুপরে সামা, তাউজ, 

বিসমিল্লাহ, আলহামদ্দোর সহিত সুর! মিলাইয়। বিনা কেরাতে চুপে 

চুপে সেই রাকাত পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে । এমাম কোন স্থুর। 

আগের রাকাতে পড়িয়াছে যদি জানিতে না! পারা যায়, তবে 

আলহামদে। পড়িয়া সুরা এখলাছ পড়াই উত্তম! যদি কেহ শেষ 

রাকাতে তানহদের মধ্য এমামের সঙ্গী হয়, তবে ফছ্গরের নামাজের 

হ্যায় ছুই রাকাত নামাজ সম্পূর্ণ আদায় করিবে । এরূপ যে 
ওয়াক্তের নামাজ হউক ন! কেন, যাহা! না পাইবে তাহ] বিন! 

কেরাতে পড়িয়া মালাম ফিরিবে। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

স্বাস্যাঞ্জক লাকি হউলাল্র জাম 

১। ভুলে কি হ্েচ্ছায়, শুইয়া কি জাগিয়া বেশী কি্ব। কম 

কথা কহিলে নামাজ ফাছেদ (বিন ) হয়। শ্বজ্ঞানে ছালাম 

করিলে নামাজ ফাছেদ হইবে কিন্ত ভুলে নালাম করিলে 

নামাজ ফাছেদ হয় না%)। কেনন! উহ আল্লার জেকের। তুলে 

সালাম করিলেও আলার জেকেরে গণ্য হইবে। কিন্তু ইচ্ছা 

করিয়া সালাম করিলে কি সালামের জবাব দিলে কথার মধ্যে 

গণ্য হইয়া নামাজ নষ্ট হইবে, ২। ভুলে কাহাকে সালামের 

জবাব দেওয়া, ৩। শব্দ করিয়। কাদা, ৪ । বিমারীতে আহ, উল 

করা, «| ব্যাথায় কাতর হইয়া কাদা, ৬1 বিনা ওজরে গলা- 

_.. * মুখের কি হাতের ইশারায় সালাম করিলে নামাজ মকরুহ হয়। .. 
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খাকার দিলে, ৭। ছিকে (হাঁচিতে ) আলহামদেে। পড়া, ছিকের 

জবাবে “রহমাকাল্লাহো” বলিলে, ৮ । মৃত্যু সংবাদে * ইন্নালিক্সাহে * 

পঁড়িলে, ৯। সুনংবাদ শুনিয়া «* আলহামদে! ” পড়িলে, 

১০। আশ্ধ্য সংবাদ পাইয়া *“ সোবহানাল্লাহে * কহিলে, 

১১। আপনার এমাম ব্যতীত অন্য এমামকে লোকম! দিলে, 

১২। নামাজে কোরান দেখিয়া পড়িলে, ১৩। নাপাক স্থানে 

সেজদা করিলে, ১৪ 1 নামাজে ছুনিয়ার কোনবস্তুর জন্য প্রীর্ঘন! 

করিলে; যেমন কেহ বলে খোদা ! আমার বেন অমুক রমণীর্ 
নহিত বিবাহ হয় কি অনেক অর্থ পাই ইক্ত্যাদি বলা, ১৫ | নামাজে 

পানাহার করিলে, ১৬। আমলে কছির করিলে, অর্থাশড যে 

কাধ্যে নামাজীকে নামাজ পড়িতেছে বলিয়া বুঝায় না, নামাজ 
বাতেল হইয়াছে বলিয়। বুঝায় এমন কোন কাজ করিলে 

নামাজ বাতেল হয়। বেহেস্তের আশায় কি দোজখের ভয়ে চক্ষু 
হইতে অশ্রু নির্গত হওয়া মোস্তাহাৰ ইহাতে নামাজ নষ্ট হয় না। 
ওজর বশত্তঃ গল! খাকার দলে, কি এমাম ভাল আওয়াজ শুনাইতে 

গল! খাকার দেয়, কি সামান্য কিছু করিলে নামাজ ফাছেদ হয় না; 

কিন্তু নামাজ গোনাখার হয়। ছোট মস্জিদে কাহাকেও নামাজ 
পড়িবার কালে তাহার জম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে 
গোণাগার হইবে; কেননা ছোট মন্জিদ একটী স্থানের মধ্যে 
গণ্য । এরূপ বড় ম্স্জিদে কি ময়দানে নামাজ পড়িবার সময় 
কেহ সম্মুখ দিয়া গেলেও খ্বোণা হয় । সামান্ত উচু গৃহে কি 
দোকানে কেহ নামাজ পড়ে এরূপ অবস্থায় কেহ তাহার সম্মুখ 

দিয়া গেলে পাপী হইবে । কিন্ত এক মানুষের তৃল্য উচ্চ গৃহ 
হইলে গমনদগমনকাঁরী পাপী হইবে না। 

মাঠে ( ময়দানে ) নামাজ পড়িতে হইলে এক গজ পরিমাণ 

লাঠি সম্মুখে পুতিয়া তাহার আড়ালে নামাজ পড়িবে; উহার 

বাহির দিয়া গেলে দোষ নাই! কিন্ত লাঠির ভিতর আপিলে 
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নামাজী 'ফোবহানাল্লা' বলিয়া আমিতে নিষেধ করিবে । অন্য কোন 

তস্বি পড়িয়া কি ইশার। করিয়া আনদিতে নিষেধ করিবে ন1। 

যদি সেই স্ধন দিয়া কেহ গমনাগমন ন1 করে, তবে লাঠি পুঁতিয়। 
আড়াল করিবার আবশ্টুক করে না | 

চতুর্দশ পারচ্ছেদ 

লাভ লক ল্হ ভইইলাজ্র আক্মান্ম 

নামাজের মধ্যে নিন্নলিখিত কারণে নামাজ মকরুৎ হয় ঘথা £- 

১। কাপড়েঞ্স কেনারা গলা কি মস্তক হইতে ঝুলিদ্না নীচে পড়িল, 

২। নেজদ্ায় যাইবার নময় কাপড় স]ন্লাইয়া লইলে, ৩। অঙ্গের 

কাপড় টানিয়া রাখিলে, ৪। আল্ঞ কেশ বন্ধন করিলে, 
৫ | অঙ্গ,লি মট্কাইলে, ৬। ডাহিন-বামে চাহিয়া দেখিলে, 

৭| মুখ কি ঘাড় কেবলার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া রাঙ্চিলে, 
৮ | চক্ষের ইশারায় এদ্দিকে ওদিকে চাহিয়। দেখিলে, ৯ এক- 

বারের অধিক নেজদার স্থান হইতে কাক্কর ফেজিলে, ১০ । কোমরে 

হাত রাখিলে, ১১। 'আলস্ত রাখিলে, ১২। কুকুরের মত বিলে, 

১৩। জানু খাড়া! করিয়া উরুতে বনিলে, ১৪1 পুরুষে দুই 

বাজু বিছাইয়া রাখিলে, ১৫। বিনা ওজরে. চারি জানু হইয়! 

বলিলে, ১৬1 এমাম মসজিদের মেহরাষে দাড়াইলে, ১৭। এক 

মানুষের উচ্চ স্থানে এমাম ঈাড়াইয়া নামাজ পড়িলে এবং মোক্তার 

নীচে থাকিলে, ১৮। কোন মূর্তির চিত্র বা পট নামাজীর সম্মুখে, 

ভাহিন-বামে, ছাদে কি মস্তকের উপরি ভাগে, কি কাবার দিকে 

লট কান থাকিলে, ১৯। কিন্ত পদতলে কি পশ্চাতে থাকিলে 
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মকরুহ হয় না, ২" | ম্ুস্তি করিয়া নামাজ পড়িলে, ২১। নিলজ্জ 

হইয়া দৃষ্টি করিলে, ২২। নামাজীকে ঘ্বণা করিলে, ২৩ ভাল 

কাপড় থাকিতে ছেড়া কাপড়ে নামাজ পড়িলে, ২৪1 কপালের 
ধুলা ঝাড়িলে, ২৫ । আকাশের দিকে চাহিলে, ২৬। পাগড়ীর 
পেঁচের উপর সেজদা করিলে, ২৭। অঙ্গলির দ্বারা তস্বি গণন। 

করা হইলে, ২৮1 জন্বুর ছবিওয়ালা কাপড়ে নামাজ পড়িলে, 

২৯1 মস্জিদের ছাদের উপর নামাজ পড়িলে, ৩*। মসজিদের 

দ্বার বন্ধ রাখিয়া নামাজ পড়িলে, 

মস্জিদে বার্ণিন করা কি বোণার জলে কোন কারুকাধ্য 

করা, কি মেহরাবে থেজদ। করা মকরুহ হয় না। 

৩১। যে লোক পিঠ ফিদ্াইয়া কথা বলিতেছে তাহাকে 

নম্মুখে রাখিয়ী নামা পড়া, ৩২। কোন ছবির উপর সেজদ। 
করা | কিন্তু ক্ষদ্র ছবি মেমন মাছি মশা, জাহাজ, বৃক্ষ লতা, পাতা, 

কি মস্তক হীন জন্তব ছবির উপর মেজদা করা মকরুহ হয় ন!। 

এইবপ দে গ্রহে মেহরাব করয়াছে তাহার ছাদের উপর আব 

করিলে দোষ নাই, যেহেতু ত %5 মলস্জিদের মধো গণা নহে। 

৩৩। সম্মুখের কাতারে স্থান থাকিলে মোক্তাদির একাকী 
একটা কাতারে দাঁড়াইয়া নাগাজ পড়া কিন্তু কাতারে স্থান ন! 
থাকিলে মকরুহ হয় না। পিছের কাতারে নিজের কাছে কাহাকে 

টানিয়া লওয়াই ভাঁল। যে বান্তি মস্লাহ অবগত নহে তাহাকে 

টানিবে না। ৩৪। তকবির ও ভতহরিমার অর্থাৎ আল্লাহ আকবর 

্ইবার বলা, ৩৫। নমাক্ে জোরে ফুক দেওয়া । কিন্ত 

কেহ শুনিতে পাইলে নামাজ বান্েল হইবে, ৩৬। বিনমিল। 

আগাজ করিয়া বল, ৩৭। শব্দ করিয়া আউজোবিল্ল। পড়িলে, 
৩৮ | নোবাহানাক! কি আতন্তাহিয়াতো শক করিয়া পড়, 

৩৯। কেরাত পড়িচ্তে পড়িতে রুকুতে গেলে, ৪০। রুকুর তস্বি 

পড়িতে পড়িতে খাড়া হইলে, ৪১1 দেজদার তসবি কম করিয়। 
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পড়া, ৪২। প্রথম রাকাত হইতে দ্বিতীয় রাকাতে অধিক 'আগাজে 

পড়া, ৪৩। প্রথম রাকাত হইতে দ্বিতীয় রাকাতে বেশী আয়াত 

পড়িলে, ৪৪1 অঙ্গ হইতে পিরহান খুলিলে, ৪৫ | মস্তকে 

টুপি দিলে । কিন্তু আমলে কছির হইলে নামাজ বাতেল 

হইবে, ৪৬1 কোন ফুলের স্থগন্ধ লইলে, 8৭1 কাপড়ের বাতাস 
লইলে, ৪৮। চক্ষু মুদিয়৷ নামা্ত পড়িলে কিন্তু একাকী হুজুরি 
দেলে চক্ষু সুদ্দিয়া নামাজ পড়িতে দোষ নাই, ৪৯। কোন একট! 
সোব্লত ত্যাগ করিলে, &*। কোন বস্ত মুখের ভিতর রাখিয়া 

নামাজ পড়িলে, (যাহাতে কেরাত পড়া অশুদ্ধ হয় এমন বস্ত 

থাকিলে ), ৫১। দাত হইতে কোন চিজ বাহির করিয়া! দূরে 

নিক্ষেপ করিলে কি গিলিয়া ফেলিলে, €২। সেজদাঁয় যাইবার 

সমর হাট, রাখিবার পূর্বে দুই হাত জমিনে রাখিলে, ৫৩। নেজদা 
করিয়া উঠিবার সময় বিনা ওজরে অগ্রে হাট, তুলিলে, ৫৪ রুকু 

ভিন্ন কল সময়ে অঙ্গলি কোদাদ। রাখিলে, €€ 1 থুথু ফেলিলে, 
৫৮1 লিকেন ফেলিলে, ৭! কোন সন! নি্ধারিত করিয়া পড়িলে, 

৪৮ । এক রাঁকাভে দুই শ্ররা পড়িলে, ২৯ গাথম রাকাতে 

যে সুরা পড়া হয় দ্বিতীয় রাকাতে তাহার পরের সুরা ন। পড়িয়। 

ভাহার পর ঘে স্থরা সেই সুরা পড়িলে, ৬০1 আগের স্তর! 

পিছে পড়িলে, ৬১। এক সুরা বারম্বার পড়িলে, ৬২1 এমাম 

বড সুরা পড়িলে (ধাহাতে মোক্তার বিরত হয়, ) ৬৩। এক 

রাকাতে একই সুর? দুইবার পড়িলে ১৪। পিরহানের আস্তিন 

কুনুয়ের উপর গুটাইয়া রাখিলে, ৬৫ ! কোন বন্ততে ঠেক দিয়া 
নামাজ পড়িলে, ৬৬। জ্বলন্ত আগুনের টপ সম্মুখে রাঁখিলে 1 কিন্ত 

সম্মুখে প্রদীপ রাখিয়। নামাঙ্ত পড়ায় দোষ হয় ন। 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

2বত্ডেল নামাক্্ল্্র হলান্ম £ 
বেতেরের তিন রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজেব। তিন রাকাত 

নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরিবে তিন রাকাত নামাজে তিনবার 

আলহামদে। ও তিন সুর! পড়িতে হয়। কিন্তু তৃতীয় রাকাতে 

আলহামদে। ২ ছুর। পড়ার পরে তকবির বলিয়া ছুই হাত তুলিয়া 
কর্ণ স্পর্ণ করতঃ নাভিতে হাত কাঁধিয়। দোওয়। কুনুত পড়িবে। 

তদকাতওডআ। ক্রন্ুভ্ড ॥ 
পিঠ পালা্ঠী পানা তা কঙগ পরা টি ঠ 54 ৮ 
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উচলাল্র-__আল্লাহিস্ম। ইন্না নাস্তায়ীনোকা অনান্তাগ 

ফেরোকা অ.নোমেনো বেক অনা-তাওয়াক্কাল্লো আলায়কা অনো- 

ছনী আলায়কাল্ খায়রা অ-নাশ কোরোকা অ-্লানাক ফোরোকা 

অ-নাখলায়ো। অ-নাৎরোকো। মাহয়াফ জোরোকা আল্লাহুন্মা ইয়্যাকা 

নায় বোদে। অলাক। নোছাল্ি অ-নাছ জোদে। অ.এলায়ক। নাছয়। 

অনাহফপ্রো! অ*নারজু রাহমাতাকা অ-নাখ শা আজাবাক1 ইন্সা 

'আজাবাক। বশ, কাকি শাাগ মাশাহক।। 
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যদি কোন লোক দোওয়া কুনুত :না জানে তবে এই দোওয়। 

পড়িবে 
পলি পা লে 14 ৬ 

$_2০ ৮১৯১ ঠ 9 বিরতি ৪ ১] ৯ ১ 589 

রণ তীর রা 

তে ১৮2 ৮১1১৩ 139 

উচ্ভালপ।--রাব্বান! আতেনা ফি নিয়া হাসানাতাও  'অফিল 
আখেরাতে হাপানা তাও অকেনা আজাবান; নার । 

নতুবা “ আল্স। গম্মাথ, ফেরলি ” কিন্না * ইরা রব * তিনবার 

করিয়। বলিবে | বেতের ব্যতীন্ত অশ্ক কোন নামাজে দোওয়। কুনুত 

পড়। দোরম্ত নহে। 

শাফি মজহাবের লোক রুকুর পরে দোওয়া কুনুত পড়িবে, 
এবং এমাম ফজরের নামাজে দোওয়। কুনুত পড়িলে মোক্তাদি পড়িবে 

না বরং চুপ করিয়া খাড়া থাকিবে সালাম ফিরিয়া *“ মোবহানা 
মালেকুল বুদ্দ,্ধ ” তিনবার বলিবে, কিন্তু শেষে একবার প্রকাশম্যে 

বলিন্তে হইবে । মেনকাত শরিফে হজরত উম্মে দোলেমাহ, হইতে 

বর্ণিত আছে,-বেতের নামাজ বাদে ছুই রাকাভ হালি নফল 

বপিয়। পড়িবে । 

যৌড়শ পরিচ্ছেদ 

তাত সামাল হান 

ফজ্জরে ফরজ নামাজের প্রথমে, জোহরের ফরজ নামাজের 

পরে, মগরেবের ফরজ নামান্দের পে ও এ্রশাব করুজ পামাজের 

৩ 
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বাদে দুই রাকাত করিয়া! সোন্নত নামাজ পড়িতে হয়। জোহরের 

ফরজ নামাজের প্রথমে, জুমার ফরজ নামাজের প্রথমে ও পরে 
চারি রাকাত সোন্নত নামাজ পড়িতে হয়। এমাম ইউস্্রফ (রঃ) 

মতে ছয় রাকাত যথা-_ জুমার ফরজ নামাজের প্রথমে চারি রাকাত 
ও শেষ দুই রাকাত পড়া সোন্নত | মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে-_, 

আনরের ফরজ নামাজের প্রথম চারি রাকাত, আর এশার ফরজ 

নামাজের প্রথম চারি রাকাত, বাদ এশার চারি রাকাত ও মগরেবের 

নামাজের পরে ছয় রাকাত নামাজ মোস্তাহাব। 

দিবসে এক সালামে চারি রাকাতের বেশী নফল নামাজ পড়া 
মকরুহ | রাত্রে এক নালামে আট রাকাতের বেশী নামাজ পড়! 

দোরস্ত নহে। এমাম আবুহানিফ। (রঃ) নিকট রাত্রে কি দিবসে 
চারি রাকাত নামাজের নিয়েও করা উত্তম | 

ফরজ নামাজের দু রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ, আর 

পোন্নত, ওয়াজেব ও নফল নামাজ ইচ্ছা! করিয়। পড়িতে সবক করিলে 
গম্পূর্ণ কর! ফরক্ত হইয়া যায়। 

মণ্তদশ পরিচ্ছেদ 

ভ্ঞাক্সাহিহু, স।সাতভকন্ত্র শক্সান্ম । 

রমজান মাসের টীদ উদয় হইলে, চন্দ্র রাত্রি হইন্ডে ৩* দ্রিন 
অর্থাৎ শওয়াল মাসের চন্দ্র উদয় না হওয়। পর্যাস্ত এশার নামাজের 

পরে ও বেতের নামাজের পুর্বে জামাত করিয়া ১৭ সালামে 

২০ রাকাত নামাজ পড়াকে 'াবাবিহ. নামাজ বলে; ইহ পড়া 

সোল্লতে মোযাকেদা | বিনা জামাতে জী পুরুষ উভয়েই পৃথক 
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পৃথক পড়াও সোন্নতে মোরাক্েদা । ১০ লালামে ২৭ 

৮৩ 

বাকা 

নামাজ আদায় করিবে অর্থা দুই রাকাতের নিয়েত বাঁধিবে এবং 

উহা! পড়া শেষ হইলে সালাম ফিরাইবে | এইরূপ দুই সালামে 

চারি রাকাত নামাঙ্ত পড়া হইলে, চারি রাকাত নামাজ পড়িতে 

যতক্ষণ সময় লাখে ততক্ষণ বনিয়া তিনবার এই দোওয়া 
পড়িবে । 

ত্ল্কাখ্ওজজা £ 
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ভচ্লন্্রঞ--পোবহানা ফিল মোক্কে ওয়াল মালাকুতে 

মোব.হানা জিল্ এড্জতে ওয়াল্ আজ. মাতে ওয়াল, হায়বাতে ওয়াল্ 

কুদরাতে, ওয়াল, কিব-রিয়ায়ে, ওয়াল, জাবর্ুনে, সোব হানাল, 

মালেকেল, হাইয়েল, লাঙ্জি লা-ইয়ানামো! অলা ইয়া! মুতো। সবৰহুন্ 

কুদা,সুন্, রাব্োন। অ-রাবেবাল্ মালায়েকাতে অরুরুহে 

ইহার পর ছুই হাত উঠাইয়। নিম্নলিখিত মোনাজাত করিবে । 
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উলন্র০--সালাচন্নাঁ উন্ত। নাস আালোকাল, জান্নাত 
অ-্নাউজোবেকা মেনানুরে হয়া খাল্কোল, জানাতে অন্নার 

বেরাহ মাঁভেকা ইয়া গাজিজো, ইরা গাফফারো, ইয়। কারিমো, ইয়া 

সাতারো, ইয়া রাহিমো, ইয়া খালেকো ইরা বাররো আল্লান্ষম্মা 

আঁক্তেরন মিনান্রারে ইয়া মুক্িরো, ইয়া মুজিরো, ইয়া শুজিরে! 

বেরাহ মাতেকা। ইয়া আর্ হামার রাহেমিন । 
এইরূপ প্রত্যেক ঢারি রাকাত নামাজের পরে উক্ত দোওয়। 

ও মোনাজাত করিবে। শ্তারাবির ২০ রাকাত নামাজ পড়া শেষ 

হইলে বেতেরের নামাজ জামাতের বহিত পড়িতে হইবে । এমাম 

কেরাত করিয়া বেশ্েরের নামাজ পড়িবে এবং মোক্তা্িগণ চুপ 
করিয়। রুকু সেজদ' ইত্যাদিতে এমামের শ্াাব্দোরি করিবে। 

এমাঁম প্রথম রাকাতে “ আল হামদে। ” পড়ার পরে স্থরা “ সাঝে- 

হেস্মা ৮ কিংবা সুরা “ ইন্না আন্জাল,না * পড়িবে এবং দ্বিতীয় 
রাকাতে “ আলভামদে। * পড়ার পর * কুল, ইয়া 'আইওহাল, 

কাফেরুন! * পড়িয়া বসিবে। স্তৎপর * আভ্াহিয়ােো ৮ পড়িয়। 

দাড়াইবে এবং * আলহামদে] ” ও * কুলহে। আল্লাহ ” কেরাত লহ 
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পড়িয়া তকুবির বলিয়। দুই হাত কর্ণ লোল পর্যান্ত উঠাইবে। পরে 
এমাম ও মোক্তাদিগণ দেওয়া! কুনুত পড়িয়া রুকু সেজদা করতঃ 
আত্তাহিয়াতো, দরূদ ও দোৌওয়। মাস্থরা পড়িয়া নামাজ শেষ 
করিবে । 

রমজান শরিফে ভারাবিহ নামাজে এক খতম কোরান শরিফ 

পড়৷ পোন্নত। মোক্তাদিগণ অবহেল। করিয়া পড়িতে ইচ্ছ! না 

করলেও অন্ততঃ এক খতম পড়া কর্তব্য । ঞ&ুই খতম করিতে 
পারিলে উহা অপেক্ষা উত্তম এবং তিন খতম করিতে পারিলে 
সব্বোতম । মহিত গ্রন্থে কোরান শরিফ খভমের এইরূপ নিয়ম 

লিখিত আছে যে প্রতোক রাকাতে ১, গায়েন পড়িলে এক খন্তম, 

২৮ আয়েত পঠিলে দুই খুতম এবং ৩০ আয়েত পর্ডিল তিন খহিছ 

হয়। এমাম হাফেজ না হইলে বা হাবানিত পিন হঈত।1 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

সকল শু অপ শষ লানাতেকক্ অঙাশ ও 

আরবি ভাষার স্ুপ্য এ্রহণকে কমুফ আর চন্দ্র গ্রহণকে খম্থফ 

বলে। এই দুই সময়ে নামাজ পড়া মোল্লত | জুর্ধ্য গ্রহণ হইলে; 

যিনি জুমা পড়ান নেই এমামকে লইয়া গ্রামবাদিগণের জামাত 
করিয়া, বিনা আকামত এবং খোততবা না পড়িয়া কেবল দুই রাকাত 

এক রুকুর বঙ্গে ছুই গেজদায় কেরাত শব্দ করিয়া |কম্বা নিঃশবে। 

নামাজ পড়িবে । নামাজ শেষ হইলে যত্রক্ষণ স্ুর্ধা গ্রহণ না ত্যাগ 

হয় ততক্ষণ দোঁওয়া পড়িতে থাকিবে । এমাম উপস্থিত না! থাকিলে 

একাকী চুপে ডুপে নামাজ পড়িবে । যখন উল্টা গ্রহণ হইবে তখন 

প্রত্যেকে পথক পুথক নামাজ পড়িবে । নামাঙ্গ পড়িয়া চন 

গ্রহণ ন1 ছাড়া পর্ধাস্ত দোওয়া পড়িতে থাকিবে | এইরূপ ভয়ানক 



৬৬ ঘেকতাহল জানাত 

কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইনে যেমন ঘোরতর অন্ধকার হইলে, 

শক্র উপস্থিভ হইলে, মুষলবেগে অনবরত বুটিপাত হইলে, ঘন ঘন 

ব্জপাত হইলে, গ্রামে গ্রামে মহামারী পৌছিলে এরূপ নামাজ 
পড়িয়া দোওয়া পড়িতে হয়। এইরূপ বিপদ নাশের জন্য দোওয়। 

ও নামাজ পড়া বোশ্রত। 

দমুদয় সোল্নত ও নফল পামাঁজ জামাত করিয়া পড়া মকরুহ £ 
কেবল কন্ুক ও শভারাবিহ, নামাজ জামাতে পড়া মকরুহ নছে। 

কস্থফের নামা মকরুহ ওঞ্ান্তে (ধে সময় নামাজ পড়া মকরুহ 

মেই স্ময় ) পড়া নিবেধ | ( উমদাতুল ইশলাম ) 

সা নান কা 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

জাজ তু কালি; শাহবাজ লাম 1 

কোন গ্রামে মুথন আনানটি হর, হিখন দেশের লোক একক্রিত 

হইয়। মাঠের মধ্ো গিয়া দেওয়া আস্তাগফার করিয়া বিনা খোত্ব। 
ও জমান, কেবলামুখে পুথক পুথক নামাজ পড়িয়। বৃষ্টিপাতের 
জন্য খোদাতায়ালার নিকটে তিন দিন পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিবে। 
খোঁদাভারাল। সুরা নুহের মধ্য এই .মহ ফমিয়াছেন,-- 

হল লা ০ 

টুর রি বি ৪91 ০ *- 5) ১। ০,183 

গর্ত এ . কল পরত লে 

রর 1) 1) ১১০ বটে +--৯1.5 হে_2০) ৮ 92 
প টা 

উচ্চান্র-।--ফাকোলতাছ ন্াগফের রাববাকুম্ ইঞ্জাহু কানা 
গাফফারাই ইউরছেলেছ ছায়া আলায়কুম্ মেদরার!। 
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হজরত নুহধু (আঃ) আপনার কওমদ্দিগকে বলিয়াছিলেন,-- 

তোমর! বল, হে প্রতিপালক পাপ হইতে মুক্ত কর নিশ্চয় তিনি 

ক্ষমাকারী, তোমরা তওবা কর গোণা হইতে আল্লার নিকট | কেননা 

খোদাতায়ালা তোমাদের প্রন্তি পানীর বণ্যা পাঠাইবেন | 

এন্তেনক! নামাজের জন্য প্রতিবাপী-গোণাগার কাফেরগণকে 

ডাকিবে না। আর জগত্বাঁপী আপনার কৃতপাপের জম্থ তওবা 

করিলে দয়াময় খোদাতায়াল। অনুগ্রহ করিয়া পানী বর্মণ 

করিবেন । 

বিংশ পরিচ্ছেদ 

ক্রাশ স্পাহ্ল্াল্র ক্স।ম্য ॥ 

কোন ব্যক্তি একাকী ফরজ নামাজ পড়িতে আরশু করিয়াছে, 
এমন সময় একদণ লোক আলিয়া জামাত পড়িপার জন আকামত 

দিলে এ একাকী ব্যক্তি ফদি প্রথম রাকাতের জনতা মেজদা না 
করিয়া থাকে, তবে নিজের নাগা ছাড়িয়। জাগাতে ভিত্তি 

ইইবে। বদি প্রথম রাকাতের মেজদ। কাবা খাকে, তবে ই 

রাকাত কি ঠিশ রাকাত নামাজ পড়াপ নিয়েও থাকিলে নিজের 

নামাজ ছাড়িয়। জামাতে মিলিবে। বাদ চারি পাকাত নামাজের 

এক রাকাতের নেঙ্দ। করিয়! থাকিলে 'আর এক রাকা নামাজ 

পড়িয়। জামাতে ভর্তি হইবে । উহার এ ছুই রাকাত নামাজ 

নফলে গণা হইবে । কিন্তু 'শাসরের নামাজ বাদে নফল পড়া 

মকরুহ। একাকী তিন রাকাভ নামাজ পড়িবার পরে জামাত 

হইতেছে দেখিতে পাইলে সে বাক্তি আর এক রাকাত পঁড়িয়। 

পুরা করিবে, জাগাতে পড়িতে পারিবে শা। কারণ তখন ন্তাহার 
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অদ্দেকের বেশী নামাজ পড়া হইয়া! ছিল। বেশীর ভাগ পড়া 

হইলে সম্পূর্ণ হইবার মধ্যে ধর্ভবা | 

মস্জিদে আজান হইলে যাহার! নামাজ পড়ে নাই তাহাদিগকে 

মস্জিদ হইতে বাহির হওয়া মকরুহ। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য 

মস্জিদের লোক যেমন মৌওয়াজ্জেন কি এমাম কিংবা যাহাদের 

আদেশে জামাত খাড়া হয় এমন লোকের বাহির হওয়া মকরুহ, 

নহে। এরূপ যাহারা একবার এশা কি জোহরের নামাজ পড়িয়াছে 
তাহাদের বাহির হওয়া কিছুতেই মকরুহ হয় না॥ কিন্ত জামাতের 

জগ্য আকামত হইলে উহাদের বাহিরে মাওয়া মকরুহ | কেননা 

উহার! পুণরায় জামাতে নামাচ্গ পড়িয়া জামাতের বেশী পুণ্যলাভ 

করিণে পারিত। দ্বিতীয় জামাতের লোক আকামত হইলে 

'াহার। যদি বাহির হয়, নিজেদের নিদ্ধারিত জামাতে নামাজ 

পড়িয়া দণ্ডাণ পাইবে এবং মি নাযায় সে জামাতের মধ্যে ক্ষতি 
হইবে | মে ন্যক্তি ফজর কি আমর কি মগ্করেবের নামাজ পড়িয়াছে 

মার এ ওয়ান্তে জামাতের সোক আকামত দেয় উহারা অনায়াসে 

বাহির হইতে প|রে, েহে উহার আর জামাতে পড়িভে পারে না। 

কারণ-- উহারা যদি জ্ঞামাতে পড়ে & নামাজ নফলে গণা হইবে, 

কিন ফজর ও আঁনরের পরে নফল মককহ হয়। মগরেবে এরূপ 

পুড়ী শিনেপ, কারণ শরিয়ঠে তিন রাকাত নামাজ নফল হয় না। 

ফজরের মৌন পড়িতে গেলে জাগাত না পাইবার আশঙ্কা 

ধাকিলে সোরত লা শড়িমা জামাতে ভর্তি হইবে । কিন্তু মোন্ত 

পড়িয়। জামানের শেন লাক15 অত্র হইবে ন্বিলে ফঙ্গরের পোর 

অগ্রে পড়িয়া পরে জাগাতে ভর্তি হইবে | 

ব্াহারণ কেবল ফজরের পোন্নহ নামাজ ফউত হইলে সুধ্যোদয় 

হইত্তে বেলা দ্বিপ্রহরের পুর্ব পর্য্যন্ত পড়িয়া লইবে। 
জি পপ পপি পিজা সিপাপাশিলি 

+ এমদাদ হাণহানিফা % এমাম ইউসুক (52) বলেন, ফজরের মোমছের কাঙ্গা 
বরন শক 

দু) 211১হি কি হালে 21 
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কিন্ত ফজরের সোম্নত ও করজ নামাঁজ ফউত হইলে বেল ছিপ্রহরের 

পূর্ব পর্য্যন্ত উভয় নামাজ কাজা পড়িবে। দ্বিপ্রহরের পরে 
সোর্পতের কাজা পড়িতে হইবে না। 

জোহরের সোন্নত পড়িয়। জামাতে দুই ক্লাকাত পাইবার আশ। 

থাকিলে আগে সোব্লত পড়িয়া লইবে, নচে€ পড়িবে না । কিন্ত 

জোহরের নোক্লত না পড়িয়া জামাতে পড়িবে । ন্তৎপরে আগে 
চারি রাকাত সোনত পরে ছুই রাকাণ্ত দোহ্রত পড়িছে হয়। এমাম 

মহামন্সদ (রঃ) বলেন, করক্ছগ নামাজ বাদে প্রথমে দুই রাকাত 

সোন্নত তৎ্পরে চারি রাকাত নোম্নতত ৬ নফল নামাজ পড়িবে । 

ফজর ও ছেোহরের সোহ্গত বাতীত অন্য কোন সোরত নামাজের কাজা 

পড়িতে হয় না। 

মস্ছিদে নামাজ পড়িতে গেলে আশ্রে নোশ্নত পড়িবে । কিন্তু 

সোন্নত পড়িলে জামাত না পাইবার আশঙ্কা হইলে, কি ওয়াক্ত 

শেন হইয়া! গেলে, উভয় বাবস্থান্ুন'রে সোলত না! পড়িয়া অগ্রে 

কর্জ পড়িয়। লহলে 

এমাশ রুকুতে খাকিন্তে থাকিতে কেহ যদি এক্তেদা করে তবে 
তাহার দেই রাকাত পাওয়া হইল। এমাম রুকু হইতে মস্তক 

তুলিয়া ফেলিলে তাহার সে রাকাত পাওয়া হইল না । 

একবিংশ পরিচ্ছেদ 

হউ'ভ ভ্থা্যাতেকম্ল কাকা সড়িলাক্স জাজ £ 

পাঁচ ওয়াক্তের নামা কাছ) হইলে তরতিব সহকারে পড়া 

ফরজ । -জ্জাক্তের এবং তাহার তর্তিবের প্রতি দৃষ্ঠি রাখা একান্ত 

১২ 
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আবশ্যক ॥ যেহেতু ফউত্ত নামাজের কাজা না পড়িয়া ওয়াক্তিয়া 

নামাজ পড়িলে দোরস্ত হয় না । অগ্রে ফউত নামাজের পরস্পর 
কাজ পড়িয়া তত্পরে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িলে দোরস্ত 

হইবে। কাহারও এক ওয়াক্তের নামাজ ফউত হইলে তাহার কাজ। 

পড়িয়৷ উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িতে হইবে । যেমন-_ বেতের 

নামাজ কাজা না পড়িয়া ফজরের ওয়াক্তের ফরজ নামাজ পড় 

দোরস্ড হয় না| ত্র্তিব অর্থ-অশ্রে পরস্পর কাজা পড়া, 

তৎপরে ওয়াক্তের নামাজ পড়া । তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত, 
ভর্তিব তিন কারণে নষ্ট হয়, যথা! প্রথম--. ওয়াক্ত কম থাকিলে 

অর্থাঙ কাজ] পড়িতে থেলে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পাওয়] যায় 

না, এ অবস্থার কাজা থাকিতে ওয়ানডের নামাজ পড়িয়। লইবে। 

যদি কিছু কাঙ্জা পড়িয়া ওয়াক্ড্িয়া নামাজ পড়া বায় তাহাই 

পড়িবে । যেমন এশার নামাজ ফজরের ওযাক্তে কাজ! পড়িতে 

গেলে ফজল কহখ শায়া্ পাওয়া না যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে 

বেজেরির জজ 1ম এয়াক্তিয়া পড়িবে । কিন্তু সুর্যোদয়ের 
পরে এশার কাজ। পণ্জতে হহবে। এবাপ কাহার€ জোহর ও 

আবর ফউত হইলে মধঘরেপেন সময় মঠ রাকাতের বেশী পড়ার 

সমদ়্ পাওয়। শ। গেলে ক্োহবরের কাকা পড়িয় গরে মগলেনের 

[তপ রাকাঙ৬ 'রজ পড়িবে । ছিতীয়শ ফ্ডত শাহাজের কথ। 

স্মরণ না থাকিলে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িলে দোরস্ত 

আঞছে। যেমন-” এক ব্যক্তির এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা ছিল, 

এমত অবস্থায় উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িবার পরে তাহার 

কাজ নামাজের কথা স্মরণ হইলে ওয়াক্তিয়! মামাজ দোরস্ত হইবে 

পুন পদৌঁহরাইতে হইবে না। কিন্তু তগ্পর়ে কাজ! নামাজ 

পড়িবে। ততীয়--ছয় ওয়াক্তের নামাজ ফউতত হইলে শর্তিব নস্ট 

হয়| তখন তরতিবের প্রতি লক্ষ বংখিন্ে হয় না। এ সময় 

কউ শাসকের কণা গলে খাকিলে ওয়াক্তিয়। নামাজ পড়া 
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দোরস্ত 'মাছে । আভঞএব কায বেশী মামাজ কাজা ছিল, 

উহা! আদায় করিতে করিতে কম হইয়। বায়, তথাপি তরত্তিব 

খাঁটাবে না। যেমন-- কোন লোকের ছয় ওয়াক্তের কিংবা এক" 
গাসের নাগা ফউত ভইঈয়াছিল, উহার কাক্ষা আদায় করিতে 

করিতে দুই ভিন ওয়াক্তের শামাজ কাঙ্গ! বাকী থাকিলে এ অবস্বাতে 
তর তিব নষ্ট হইবে, তখন শরন্তিৰ হইন্তে পারে না| উহা স্মরণ 
থাকা সন্বেও ওয়াক্তিয়! নামাজ পড়া দোরস্ত। যখন কাজা নামাজ 

পড়া শেষ করিয়া আবার এক ওয়ান্ত কফউত হইবে, তখন পুনরায় 

তরতিবের প্রতি দৃষ্টি রাখা ফর হইবে । 
কোন লোকের ছয় ওয়ানডের নামাজ ফউত হইয়াছিল কিস্ত 

কাজা পড়ে নাই। এক মান পরে পুনঃ এক ওয়াক্তের ফউত 

নামাজ এক সঙ্গে মিলাইয়। সাত ওয়াক্তের ফউত নামাজ একত্তিত 

করিলে তরন্তিবে গণা হইবে না; এ লামাক্ট মনে থাকিলেও 

ওয়াক্তিয়। নামাক্গ পড়! দোরস্ত হইবে 

এক ব্যক্তি জেহাদ শামাক্ গাড়িতে পনি চিশ্বা করিজ্জে 

লাশিন ১ে, ফগরের নাম পড়িযাছি কৈ না? এইকপ চচন্তা 

করিন্তে করিতে ক্ষোহর পড়িরা মনে শ্থির করিল মে, আমার ফছ্গরের 

নামাজ পড়া হয় নাই । তখন তাহাকে কফক্গরের নামাজ পড়িয়া 

পুনরায় জোহরের নামাক্ষ দোহরাইয়। পড়িতে হইবে । 

উমদ্াতুল ইসলাম গ্রন্থে লিখিত আছে, গোণ। করিয়া তওব। 

করিলে গোনা মাফ হইবে । কিন্তু ফউত নামাজের কাজা ন! 

পড়িলে উহার বোঝা গরদান হইতে নামিবে না। কিস্তষে ব্যক্তি 

নামাজের ওয়াক্তের তাখির (বিলম্ব) করে আশা কর! যায় যে 

তওবা করিলে খোদ] মাফ করিতেও পারেন । 
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দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 

সত ৩নক্ষক্কষান্র ম্ষ্সান্ম 

সহো৷ অর্থ ভুল। নামাজের ওয়াজেব ভূলে ত্যাণ্ন করিলে 

সহো। সেক্সদা করা ওয়াজেব। সহে। সেজদা এইরূপ করিতে 

হয়, ইহা সকলের ম্মরণ রাখা কর্তব্য ; যথা--শেষ বৈঠকে 

আত্বাহিয়াতে। পড়া হইলে ভাহিন দিকে সালাম ফিরিয়া দুই সেজদ! 

করিয়।৷ পুনরায় আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোওয়া মাসুরা পড়িয়া 

দুই দ্রিকে দালাম ফিরিয়া! নামাজ শেষ করিবে । 

পারে বেকায়ার মধ্যে এইরূপ মনল আছে যে, নামাজের কোন, 

রোকন নিয়মিতরূপে আদায় না করিলে, কেরাতের অগ্রে রুকু 

দিলে, কোন রোকন আদায় করিতে বিলম্ব করিলে, ভিন রাকাত 

কিংবা চারি রাকাতের ছুই রাকাত পড়িয়া বৈঠকে আত্বাহিয়াতোর 

বেশী কিছু পড়িলে অর্থাৎ দরুদ কি মাসুরার কিছু পড়িলে, কোন 

রাকাতে কেয়ামে বেশী বিলম্ব করিলে, কোন রোকন দুইবার 

আদায় করিলে, এক রাকাতে দুইবার রুকু কর! হইলে, সহো। সেজদা 

ওয়াজেব। 

ছগাল-_ নামাজে কোন ওয়াজেব ত্যাগ না করিয়। যদি বেশী 

পড়া হয় তবে সহে। মেজদ। ওয়াক্রেব কেন 

জওয়াব_- সারে শাওরাদের মধ্যে বর্ণিত আছে, যেখানে এক 

রোকন দুঈবার করা হয়, সেখানে অন্য রোকন আদার করিতে বিলম্ব 

হওয়ার কারণে নিয়মিত ঝ| নির্দিষ্ট স্থানের ওয়াজেব ত্যাগ হয়, । 

কেনন! যেখানের যে ফরজ ও ওয়াজের এঁ মকামের মধ্যে আদায় 

কর! ওয়াজেব তাহা আদায় হইল না। ম্তরাং কোন ওয়াজেবকে 

পরিবর্ভন করিতে পারিবেক না, “যমন শব্ধ করিয়া কেরাত 

পড়িবার প্লে, চুপে চুপে পড়িয়।৷ ভূলিয়। এই ওয়াজেব ত্যাগ 
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করিবার কারণেই সহে। দেজদ। করা ওয়াজেব হইল । এইরূপ কেহ 

দোওয়। কুনুত কি ঈদের তকবির নহোঁতে ছাড়িয়। দিয়াছে, তাহাকে 
সহো সেজদা! করা৷ ওয়াজেব। 

ফরজ ্বেচ্ছায় কি ভূলে ত্যাথথ করিলে নামাজ বিনষ্ট হয়। 
ওয়াজেব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে পাপী হইবে। বিনা সহো' 
সেজদায় নামাজ দেরাস্ত হইবে কিন্তু ক্ষতির গহিত দোস্ত হইবে। 

আর ওয়াজেব ভূলে ত্যাগ করিলে নামাজের যতটা ক্ষতি হইয়!, 
থাকে, তাহা সছে! মেজদা করিলে পুর্ণ হয়। ম্বেচ্ছায় নোব্লত 

ত্যাগ করিলে পাপী হইবে। কিন্তু ভুলে ত্যা করিলে কিছুই হয় 
ন। এবং সহে। সেজদা করিবারও আবশ্যক নাই । 

মোক্তাদির সহোতে এমামকে মহো। সেজদ। করা ওয়াজেব 

হয় না। এমামের সহোতে ভাহার লঙ্গে মোক্তাদিগণের সহে। 

সেজদা করা ওয়াজেব। কিন্তু এমাম যদি সহে। সেজদা 

ন। দেয় তবে মোক্তাদদিগকেও দিতে হয় না। এমাম সহে! সেজদা 

করিলে, মনবুকও মহো! সেজদা করিয়া! পরে বাকী নামাজ 
পড়িবে । &্* 

মারে বেকায়ার মধ্যে আছে, কোন লোক প্রথম বৈঠকে নছো 

করিয়! দাড়াইবার সময় স্মরণ হইলে-- বিবার নিকটবর্তী থাকেত 
বমিবে আর উহাকে সহে! সেজদ1! করিতে হইবে না। কিন্ত 

যদ্দি ফ্লাড়াইবার নিকটবত্তী হইয়া! থাকে তবে আর বনিবে না, 

শেষকালে সহো৷ সেজদা] করিবে । যদি শেষবৈঠকে ভূলে ন। বঙিয়। 
পাচ রাকাতের জন্য দাড়াইয়। পড়ে, তবে যে পধ্যস্ত সেই রাকাতের 

সেজদ। না করে, দেই পধ্যস্ত মনে হইলে অমনি বনিয়া 

আত্তাহিয়াতো৷ পড়ার পর লহে। সেজদ। করিবে । কিন্তু পাঁচ 

রাকাতের সেজদা করিলে এ ফরজ নফলে গণ্য হইবে; সুতরাং 
পপ পাপা 

* মসবুক বাকী নামাজ পড়িতে সহো' ॥ করিলে আবার সো সেজদা 

করিতে হইবে। 
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আর এক রাকাত পড়িয়। ৮য় বাকান্ত পুণ করিজেও নফল হইবে। 

যদি কেহ শেষ কায়দায় ব্দিয় ভূলে পাচ রাকাতের জন্ত দাড়ায় 
তবে যে পর্য্স্ত সেই রাকাতের সেজদা না করে, সেই পধ্যস্ত 

মনে হইলে অমনি বলিয়া সালাম ফিরিবে। কিন্ত পাঁচ 

রাকাতের জন্য দাড়াইয়। সেঙ্জদা করিয়া ফেলিলে আর এক রাকাত 

পড়িয়া ছয় রাক্কাত পুর্ণ করিয়া সহো! সেজদ। করতঃ নামাজ 

শেষ করিবে এস্বলে উহার চারি রাকাত ফরজ আর দুই রাকাত 

নকলে গণ্য হইবে। মর্দি নকল না মিলায় অর্থাৎ ছয় রাকাত 

না পড়ে তথাপী চারি রাকাত ফরজ দোরস্ত হইবে; যেহেতু 
এ বাক্তি স্বেচ্ছায় পাঁচ রাকাত পড়িতে দ্রাড়ায় নাই, বিবার 

পরে ভ্রমে ঈ্াড়াইয়া ছিল। ছয় রাকাত পড়ায় দুই রাকাত 

নামাজ যে নফলে গণা হইল, উহ! জোহরের ফরজ বাদে যে দুই 

রাকাত সোব্রতি পড়িতে হয় তাহার মধ্য গণা না করিয। বরং 

দুই রাকাত জোহরের দোন্নত নামাজ পড়িবে । 

আখেরি কায়দায় এমাম আাভাহিয়াতো। পড়িবার শ্চায় বপিয়। 

ভুলে: পাঁচ রাকাত নাগাজ পড়িতে ভঠির। দাড়ায়, এঅবস্থায় 
মোক্তাদি এমামের নহিত না উঠিয়া বলিয়া থাকিবে এমাম 

নিজের জম মনে করিয়া অমনি যদি বলিয়া মালাম ফেরায়, 

তত্মঙ্গে মোক্তাদিগণ ও সালাম ফিরাইবে আর এমাম যদি 

পাঁচ রাকান্ডের জন্য মেজদা করে, মোক্তার্দি অপেক্ষা ন৷ 

করিয়া নিজেরাই নালাম ফিরাইয়। নামাজ শেষ করিবে। 

(নারে বেকার ) 

ধাহার প্রতি সছেো৷ সেদা করা ওয়াজেব আছে, সে ব্যক্তি 

আখেরি কায়দায় ভূল হইয়াছে বলিয়া! যদি সহো৷ সেজদ! দিবার 
মানসে ও স্ভাহ। না দিয়! নামাজ শেষ করিয়া সালাম ফিরায় তবে 

এরূপ ক্ষেত্রে নহো মেজদা না দিলেও তাহার নামাজ শেষ হইয়াছে 

বলিয়া ধর্তবা হইবে । যদ্দি সহে৷ সেজদা করে তবে সে নামাজের 



মেফ তাহলে জান্নাত ৯৫ 

মধ্যে আছে বলিয়াই জানিতে হইবে; এবং এই সময় ষদ্দি কেহ 

তাহার এক্তেদা করে, তাহা হইলে তাহার এক্ডেদা দোরস্ত হইয়া 

যাইবে। আর যদ্দি সালাম ফিরাইয়া খল্ খল শব্দে হানিয়! 

পরে সহে। মেজদ। দেয় তাহ! হইলে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। 

কারণ তখন সে নামাজের মধ্যে হালিয়াছে। কেহ যদ্দি সালাম 

ফিরিবার পরে উচ্চৈঃশ্ঘরে হাসে এবং তৎপরে সহে৷ মেজদ। না 
করে তবে তাহার ওজু ভঙ্ হইবে না। কারণ এ ব্যক্তি নামাজের 

বাহিরে হানিয়াছে | এইরূপ কোন মোসাফের (গ্বানী ) সালাম 

ফিরিয়া মকিম হইবার নিয়েত করতঃ যদি সহো সেজদ। করে, 

তবে তাহার চারি রাকাত ফরজ নামাজ আদায় হইবে; যেহেতু 

সে নামাজের ভিতর মকিম হইনার নিয়েত করিয়াছিল ! কিন্তু 

নামাজের ভিতর সালাম ফিরাইবার পরে মকিমের নিরেত করিয়া 

যদি সহে৷ সেজদ1 করে, তবে তাহাকে চারি প্লাকাত ফরজ আদায় 

করিতে ভ্ইবে ! তাহার ভু নাদাজ লহি হইবে বটে, ক্িদ্ধু সে 

যি নামাজ শেষ করিবার মানজে সালাম ফিরাইয়। থাক তাহ! 
হইলে এ নিয়েন্ত বাতেল হইবে এবং অবশ্যই সহে! সেজদা করিতে 

হইবে | (সারে বেকায়া) 

একাধিকবার তুল হইলে একবার সহোঁ সদ! করিলে নামাজ 

দোরস্ত হহবে। ভুল বশত? একবার পহে। গেফদ। করার পরে 

পুনঃ ভূল করিলে পুনর্ধার সহো সেজদা করিতে হইবে 
( উমদ্দাতুল ইন্লাম সেরাজী ) 

কাহারও যদ্দি নামাজ পড়িতে পড়িতে এমন সন্দেহ হয় যে কয় 

রাকাত পড়িলাম এবং কয় রাকাত পড়া হইয়াছে ঠিক পির্ণয় করিতে 

না পারে, তবে নামাঙ্গ পুনঃ প্রথম হইতে আরম করিবে । যাহার 

সন্দেহ বেশী হয় সেলোক দেলের নধো বত রাকাত পড়িয়াছে 

বলিয়! শারণ। করিবে নে সেই ধারণানুসারে তত রাকাত পড়িবে । 
শি পপর 

» সো! লজ) ভগ করিলে ভজ্জন্ ঘহে। সেঞ্জদ] কিছ হচ়্ ন!। 



৯৬ মেফ-তাহল জান্নাত 
এক রাকাত বলিয়া বিশ্বাস হইলে এক রাকাত পড়াই গণ্য করিয়! 
দ্বির্তীয় রাকাত পড়িবে । ষদ্দি কেহ দেলে ঠিক নির্ণয় করিতে 
না পারে তবে কম এখতিয়ার করিবে । যেমন-_ জোহরের চারি 

রাকাত নামাজে সন্দেহ হইল যে তিন রাকাত পড়িলাম কি চারি 
রাকাত পড়িলাম, এই সন্দেহ থাকায় তিন রাকাত পড়া হইয়াছে 

বলিয়া বিশ্বা করিয়া আর এক রাকাত পড়িয়৷ পুরা চারি রাকাত 

করিতে হুইবে। 

ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 

লিমাল্্রী জ্যক্তিচ্ত ামাক্েজেন্ত্র হল্সাম্ন। 

স্দি কাহারও শাগান্ড পড়িতে পড়িতে বিসার হয় কিন্বা পূর্বের 
(ব্মার ধাঁকে, কিন্ত এই বিমার অবস্থায় দাড়াইয়া শ।মাঙ্চ পড়িতে 

অক্ষম হয় তবে বসিয়া নামান্দ পড়িবে । রুকু নেঙদা করিতে 
মহ! কষ্ট বোধ হইলে মস্তকের ইশারায় রুকু সেজদ। করিবে। 
কিন্তু সেজদা! করিবার জন্য বালিশ তাকিয়া ইত্যাদি উচ্চ করিয়। 

রাখ। ঠিক নহে । বসিয়। নামাঙ্ছ পড়িতে না পারিলে শয়ন করিয়াও 

নামাঞ্জ পড়িবে । শয়ন করিয়। নামাজ পড়ার নিয়ম বথা--- কেবলার 

দিকে পা করতঃ চি অবস্থায় শুইয়! কাবামুখে ইশারায় নামাজ 

পড়িতে হুইবে। ইশারায় সেজদ1 করিতে না পারিলে নামাজে 

তাখির করিবে। কিন্তু চক্ষু ভূরুর ইশারায় রুকু সেজধ। করিবে 
না| যর্দি কেয়াম করিতে পারে এবং রুকু সেজদা করিতে অক্ষম হয় 
তবে বপিয়। ইশারায় নামাক্ত পড়িবে । এ অবস্থায় বলিয়া নামাজ 
পড়াই উত্তম। কারণ বদ সেক্তদার নিকটবর্তী, এবং কেয়াম 



মেফ ভাহল জান্নাত ৯৭ 
অপেক্ষা সেজদার দঙ্জা বেশী । কোন বিমারী বসিয়। নামাজ 
পড়িতে পড়িতে:যদ্দি আরোগ্য লাভ করে, তবে বাকী নামাজ 

দাড়াইয়! পড়িবে । (সারে বেকায়া)। কোন লোক এক 

দিবা রাত্র উন্মাদ কি জ্ঞানহার| ( বেহুশ ) হইয়। থাকিলে তাহাকে 

উহার ফউত নামাজের কাজা পড়িতে হইবে । কিন্তু এক দিবা 
রাত্রের কিছু বেশী সময় অচৈতন্য থাকিলে উহাকে কাজা পড়িতে 

হইবে না। 

চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 

নৌকা লামা সড্ডিজা্ অ্রআজীন্ন ৪ 

সারে বেকায়ায় লিখিত আছে, চল্তি নৌকায় বিন! ওজরে 
বসিয়া নামাজ পড়া দৌরম্ত; কিন্ত তীরে বাধা নৌকায় ওজর 
ব্যতীত বাঁসয়া নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। মহিত গ্রন্থে লিখিত 

আছে যে চলতি নৌকায় নামাজ পড়িতে হইলে কেবলা মুখে 
নামাজ পড়িবে, বর্দি নৌকা এদিক ওদিক ঘোরে তবে 
নামাজীও কেবল মুখে ঘুরিতে থাকিবে । ক্ষমতা থাকা বন্থেও 

কেবলা দিকে :মুখ করিয়া নামাজ পড়া ফরজ । যেমন--- খোদা" 

তায়ালা বলিয়াছেন, 

টি শী লা ঠর্া ৯৩ ৪2 ০৫4 ৮৯টি (পা 
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উচ্লাক্র*-মা.কুন্ তুম কাওয়াডু ওজু হাকুম শাত্রাতো | 

যে স্থানে থাক না কেন তোমরা সকলে নামাজ পড় এবং যে 

দিকে কাবা নেই দিকে মুখ ফিরাও । সুতরাং চতৃষ্পদ জন্তর উপর 

৮ 
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৯১৮ মেফ.তাহল জান্নাত 

আরোহণ করিলেও মুখ কিরাইয়া৷ কাবা মুখে নামাজ পড়িতে 

হইবে। কেবল পশুর মুখ কেবলার দিকে থাকিলে হইবে না, 

নামাজীকেও কাবা মুখে নামাজ পড়িতে হইবে । যদি কোন 
অশ্বারোহী কাবামুখে ধায় এবং আরোহীর মুখ যদি কাবার বিপরীত 

দিকে থাকে তঝেএ বিপরীত মুখে নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে 
না। কাবার দিকে মুখ ফেরাইয়া নামাঙ্ত পড়িতে হইবে। 

পর্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

তশকশাওওভ্ড ৫৩নভক ৮ বাম ৫ 

দুই তকবিরে একবার তেলাওত সেজদা করিতে হয় +ঈ পথম 

দাঁড়াইয়া উচ্চ শব্দে * আল্লাহ! আকবর * বলিয়া! মেজদ1 করিবে, 
ও পুনঃ * আল্গাহে! আকবর ”* বলিয়। সেজদ। হইতে উঠিয়! খাড়। 

হইবে । নামাজের নিয়মানুনারে সেজদার জহু/ বদন ঢাকিবে, 

কাবার দিকে মুখ করিবে, ওজু ও গোছলের আবশ্টক থাকিলে 

করিয়া! লইবে । ইহা ভিন্ন নামাজের ন্যায় রুকু করা, কেরাত পড়া, 
বৈঠক করা, তানহদদ পড়া, হাত উঠান, সালাম ফেরান কিছুই 
করিতে হয় না। কেবল সেজদায় গিয়া! “ সোবহান রাবেবইয়াল 

আলা ৮ তিনবার বলিতে হয় । বে ব্যক্তি সেজদার চতুর্দশ আয়েত 

পড়ে কি শুনে তাহার গতি তেলাওত দেজদা করা ওয়াজেব। 

সেজদ! তেলাওত নিল্ললিখিত সুরার মধ্যে ১৪টা স্থানে আছে, যথা-_- 

সুরা আরাফ, স্থুরা-রায়াদ, স্ুরা*নহল, স্থ্রা-বনিইআ্রাইল, স্রা- 

মরিয়ম, সুরা-হজ্জ, সুরা-ফোরকান, সুরা-নমল, স্থরা-আলমতন্জিল, 
পি পীপিস পপ তি শী শত | শিপ টানি শ ০ স্পা ৬ শপ পাপা আপ আগর পপ» 

* ডেগাওছে দেদার আস জদ্ব লিজ্রাকে বলিয়া! নিয়েও করিবে । 
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স্থরা-ছওয়াদ, সুরা-হাম, দেজদা, নুরা-নজম, সুরা-এজাছলাসাওন 

শাককাত, স্ুরা-একরাবেসমে যে ব্যক্তি শুনে বা শুনিতে অমনোযোগী 

থাকিলেও উহার প্রতি তেলাওত সেজদা করা ওয়াজেব । 
এমাম মেজদার আঁয়েত পড়িলে, মোক্তাদিগণ মন দিয়া শুমুক 

বা না শুমুক এমামের সঙ্গে ০্তেলাওত দসেজদ1 করিবে । মোক্তাদদি 
পড়িলে এমামকে নেজদা করিতে হইবে নলা। এমাম নাঁমাক্তে 

সেজদার আয়েত পড়িলে তথায় নামাজের বাহিরে কেহ শুনিলেও 

উহাকে সেজদ। করিতে হইবে। 

নামাজী লোক নামাজ পড়া শবস্থায় একজন কোরান পাঠকের 
সেজদার আয়েত শুনিয়া নামাজের মধ্যেই যদি তেলাওত সেজদ। করে 

তবে নামাজান্তে সেক্দা দোহরাইবে, কিন্ত নামাজ দোহরাইতে 

হইবে না। এমাম পথম রাকান্তে তেলাওত মেজদার আয়াত 

পড়িলে একজন মে নময় নামাজের বাহিরে সেজদার আয়েত 

শুনিয়া দ্বিতীয় রাকাতে ভর্তি হইলে, নামা অস্তে 
তেলাওত মেজদ। করিবে । কেনন। নামাজের বাহিরে সেজদার 

শায়েত শুনিয়া ছিল । যদি কেহ সেজদার আয়েত পড়িয়া! তত্পরে 

নামীজ আরম করে, কিন্ব।' নামাজ আরম্ত কালে যে সেজদার 

আয়েত পড়িয়া ছিল, পুনঃ নামাজের মধ্যে দেই আয়েত পড়ে 

তবে ইহাতে একবার পেজদ! করিলেই হইবে । কিন্তু নামাজের 

বাহিরে আয়েত পড়িয়া! সেজদা করিবার পরে নামাজের মধ্যে 

এ আয়েত পড়িলে পুনঃ তেলাওত সেজদ। করিতে হইবে। 

এক মজলেশের মধো একই আয়েত বার বার পড়িলে একবার 

সেজদ! করিলে পুর্ধার মেজদ1! করিতে হইবে না। নদি কয়েকট। 
আয়েত এক মজলেমে পড়ে, কিংবা একই আয়েত পৃথক পৃথক 
মজলেসে কয়েক বার পাঠ করে তবে যত বার পড়িবে তত বার 
সেজদা করিতে হইবে । তাতি অুতাঁর টান করিবার জন্য যে 

পরিমাণ তফাৎ তফাঙ ছুইটী খুঁটি পু'তিয়। রাখে, সেই পরিয়াণ তফাত 



১০০ মেফ-তাহল জান্নাত 

উঠিয়া গেলে ভিন্ন মজলেন হয়। স্থৃতরাংৎ একজন এক খুঁটির 

কাছে (মজলেদে ) বমিয়া কোরান পাঠে সেজদার আম্মেত 

গড়ে অন্য ব্যক্তি মেই আয়েত শুনিয়া দ্বিতীয় খুঁটির কাছে 

( মজলেসে ) চলিয়। গ্নেল, পুনঃ কোরান পাঠকের নিকটে আসিয়! 

যে সেজদার আয়েত প্রথম শুনিয়! ছিল তাহাই শুনিতে পাইল। 

ইহাতে শ্রোতাকে দুইবার সেজদা করিতে হইবে, এবং পাঠক 

এক গেজদা করিবে । শ্রোতাকে কেবল মজলেন পরিবর্তন 

করিবার কারণে দুইবার সেজদা করিতে হইল | এইরূপ পাঠক 

মজলেস পরিবর্তন করিয়। ভিন্ন ভিন্ন মজলেসে যাইয়। দুইবার এক 

আয়েত পাঠ করে এবং শ্রোতা এক মজলিসে রনিয়া সেই 

আয়েত দুইবার শুনিলে ক্রোত। এক সেজদ। করিবে, কিন্তু পাঠককে 

দুই সেজদ। করিতে হইবে । কোন কাধ্য করিলে, এক ঘর হইতে 

দ্বিতীয় ঘরে গমন করিলে, এক বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্ত শাখায় 

উঠিলে মজলিম পরিবর্তন হয়। স্৯ 

সেজদার আয়েত ছাড়িয়! দিয়া কোরান তেলাওত করা মকরুহ। 

কিন্তু সেজদার আয়েত পড়িয়া অন্য স্থানে ছাড়িয়া পড়া মকরুহু, 

হয় না। পাঠের সময় পুর্বেবর দুই চারি আয়েত হইতে আরম্ত 

করিয়। সেজদার আয়েত পড়া মোস্তাহাব। মেজদার আয়েত 

অন্য আয়েত অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ তাহ জান! উচিত নছে। মেজদার 
আয়েত পড়িবার নময় তেলাওতকারীকে চুপে চুপে পড়া উত্তম। 
কারণ শ্রোতা ব্যক্তি বিন ওজুতে থাকে (সারে বেকায়! )। ফতাবী 
ছুজ্জাতের মধো লিখিত আছে বদ্দি তেলাওত করিতে করিতে 

সেক্গদার আয়েত পৌছে তখন না পড়িয়া অন্ত লময় সেজদ1 করিতে 
ইচ্ছ! করে, তবে বে মময় এই আয়েত পড়িয়। রাখিবে,-- 

ছুই চারি প! চলিয়া গেলে, ছুই চারি লোকমা আহার করিলে, একটু 

শু্য়া উঠিলে মজলেস পরিবর্তন হয়। 
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রগিলীতি ও লিটা ওটি ও ও 

এ ১১০০ ২ ঠ /$ 195 115 ৩০০০, 

ভচাল্্রঞ্--সামেয়না ও আভায়না! গোফোরানাক1 রাব্বান! 

ও এলায়কাল মাছির । 

পরে অবকাশ মত স্তেলাওত সেজদ! করিবে । 

এক্রাহিম সাহি গ্রন্থে লিখিত আছে যে__ তেলাওত সেজদ। 

আদায় করিতে হইলে প্রথমে দাড়াইয়! তেলাওত সেজদ। করতঃ 

পুনঃ ঈাড়াইয়। বসা মোস্তাহাব.। 

যষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ 

তুসাসাল্ক্ত্ক্রত্র নামাতেভন্স অক্সান্ম £ 

মোমাঁফের উহাকে বলে, ধিনি বিদেশে যাইবার মনন করিয়! 

পায়দল তিন দিন কি তিন রাত্র চলিয়। যায় এবং স্বদেশ ত্যাগ করিয়া 

মধাম রকমের চলনে, বন জঙ্গলে উদ্ীরোহণে যার, কি পদব্রজে 
গমন করে, সমুদ্র পথে নৌকায় বাধু ভরে, পাহাড় পথে যে উপায়ে 
পাহাড় অতিক্রম করিয়া ধাইত্তে পারে উহাই ধর্তব্য হইবে । 

যদি মন্দ কার্য্যে যায় তথাপীও নে মোলাফের এইরূপ বতঙ্গিন গৃহে 
ফিরিয়া না আদিবে ততদিন নে মোসাফের | প্রবাসে যাইতে 

যাইতে যতদিন কোথায়ও পনের দিবদ থাকিবার মনন করিয়। 

অবস্থান না করিবে, ততদিন তাহাকে মোপাফের বল যাইবে এবং 

চারি রাকাত নামাজ কছর পড়িবে । কছর অর্থ২-- কম কর 

অর্থাৎ চারি রাকাতের ছুই রাকাত পড়া । মোমাফের কোথায় 
পনের দিবসের কম সময় থাকে, কি'কোন স্থানে অবস্থিত কালে 
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কয় দিন থাকিতে হইবে তাহার ঠিক নাই, হয় কাল, না হয় 

পরশু এই ভাবে বহুদিন থাকিলেও কছর পড়িতে হইবে । এইরূপ 

ইসলাম সৈন্য দ্ারলহরবে যাইয়া কোন ছুর্গ কিছু দিন অবরোধ 
করিয়া রাখে, কি কাফের নৈন্তদ্রিগকে কোথায় আক্রমণ করিয়া 

বেন কিয়! বহুদিন থাকিলে কছর পড়িবে । যেহেতু তাহারা পনের 

দিন পধান্ত থাকিবার জন্য কোন নিয়েত করে নাই। যদি পনের 

দিন থাকিবার নিম়েত করিত তবে মকিম হইত । (সারে বেকায়া ) 

ঘি কোন মোনাফের কোন গ্রামে কি কোন মহরে যাইয়া! 

১৫ দিন থাকিবার নিয়েছ কবে, তবে নে বাক্তি মকিম হহবে। 

খোদাতায়াল। মোসাফেরের জনতা নামাক্গ কছর করিয়া দিয়াছেন 

এবং উহ্াদিখকে রমজান মামে পরবামে আহার করিবার জন্থ 

বিমুক্ত করিয়া দিয়।ছেন, মোগাঁফের রমঙ্গান মানে রোক্ত। রাখেত 
উত্তম 1 কহ প্রবাসে হচ্ছ ব্রতে কগ্নলেও মোনাফের, আর 
রাহাজান (ডাকাতি ) করিতে গেলেও মোমাফের | তাবেদার 
লোক প্রশভর আদেখ বাতীত নিক্গে নিয়েত করিয়া কোথাদ় ও মকিম 
হইন্েে পারে না । যেমন স্বামী নঙ্গিনীন্রী, গুভু জঙ্গী ভূত্য, 
আফার*সঙ্গী সৈন্য কর্ধাগণের বিনান্তমতিতে কোথায় মকিম হইলে 

দোরস্ত হইবে না। ইহাদের আদেশ থাকিলে হইবে। 
মোসাফের চারি রাকাত পড়িয়া ফেলিলে এবং মধ্যের বৈঠকে 

বৈঠক করিলে দরদ আদার হইবে । কিন্তু সালাম ফিরিতে গৌণ 

হইবার কারণে থোণা হইতে পারে । এবং যে ছুই রাকাত বেশী 
পড়িয়াছে উহা! নফলে গণ্য হইবে । যদি মধ্যের কায়দায় না 
বলে তবে ফরক্গ বাঁতেল হইবে । কেননা মোসাফেরকে দুই রাকান্ত 

পরে বৈঠক করা ফরজ । উহার জন্য উহা শেষ কায়দা, এবং 

শেষ কায়দায় বৈঠক কর করক্গ। এই ফরজ ত্যাগ করার কারণে 
নামাজ বাঁতেল হইরা যায় ( সারে বেকায়। ) । 

নামাজের ওয়াক্তে এক মোমাফেরের এমাম মকিম হইলে 
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মোনাফেরকে চারি রাকাত সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে। বে-ওয়াক্তের 
মকিম মোঁপাফেরের এমাম যেন না হয়। কারণ বে-ওয়াক্তে 
মকিম এমামের তাবেদারী করা মোসাফেরের প্রতি ফরজ নহে। 
যেমন-- জোহরের নামাজ মোনাফের ও মকিমের ফউত হইয়া 
ছিল, এবং আদরের পুবেব মকিম এমাম মোসাঁফের মোক্তাদ্ি 
হইলে দোরস্ত হইবে না। কারণ মোসাফেরকে কেবল ছুই রাকাত 

কছর কাজা পড়া ফরজ । কিন্তু ফজরও মগরেবের নামাঁক্ত উভয়ের 

ফউত হইলে কাজ! পড়িতে মোসাফেরের এমাম মকিম হইতে 
পারে । কারণ উভয়কে নমান নমান নামাজ কাজা পড়া ফরজ । 

ষর্দ কোন সমর মকিমের এমাম মোনাকফের হয়, তবে এমাম 

কছর পড়িবে, এবং মোক্তাদদি-মকিমকে চারি রাকাত সম্পূর্ণ পড়িতে 

হইবে । মোমাফের-এমাম মকিম*মোক্তাদিকে এইরূপ বল। 

মোস্তাহাব বথা--" আত্তেমু ছালাতাকুম ফাহন্নি মোনাফেরুন।” 

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নামা সম্পুণ পড়, আমি মোনাফের । 

'এই কথার দ্বারায় মোক্তাদিদিগকে তক কর কর্তবা | *% কেহ যদি 

আনল ওততন (বাড়ি) ত্যাগ করিয়া ন্ট কোন দেশে বাড়ি 
করিয়া থাকে, তবে আসল বাড়ি বাতেল হইয়া দায়। যখন এ 

আনল বাড়িতে যাইয়। পৌীছিবে, তখন ১৫ দিন তথায় থাকিবার 

জন্য নিয়েত না করিলে মকিম হইতে পারে না। 

কাহারও যদি মকিম অবস্থায় গৃহবাসের নামাজ কফউত থাকে 

তবে প্রবাসে মোসাফিরীতে গিয়া পুরা নামাজ কাজা পড়িতে 
হইবে । এইরূপ মোষাফেরের প্রবাসের নামাজ ফডত থাকিলে, 

যখন গৃহে আলিয়া মকিম হইবে, তখন এ প্রাবাসের নামাজ কছর 

ঝজ। পড়িবে । (সারে বেকায়া ) 
০ মকিম যখন পুর! নামাজ পড়িবে তখন কেরাত না পাঁড়য়। চুপে টুপে 

পড়িবে যেমন এমামের পিছে থাকিতে হয়। কেবল ক্ুকু, সেজদা, করিয়া নামাজ 

শেষ কৰিবে। 

ও সার সপ শপ আচ সর লা বাচা পপ রর 
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সগ্ডবিংশ পরিচ্ছেদ 

জ্ম্যাল্্স সামাক্েন্র মক্ষাজ্ঘ £ 

জুমা ফরজ হইবার জন্য নয়টা শর্ত যাহার গ্রাতি মৌজুদদ আছে, 
তাহার উপর জুমা ফরজ; ১। সহরে হওয়া মোবাফেরকে 

জুমা ওয়াজেব নহে; ২। সুস্থতা বিমারীর প্রতি জুম! 
ওয়াজেব নহে ; ৩। স্বাধীন হওয়া, গোলামের প্রতি জুমা ওয়াজেব 

নহে; 81 পুরুষ হওয়া, স্ত্রীলোকের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে; 
৫ | বালেগ হওয়া, নাবালেগের প্রতি জুমা পড়া ওয়াজেব নহে ; 
৬। বুদ্ধিমান হওয়া, পাগলেরে প্রতি জুম। ওয়াঁজেব নহে ; ৭। মুসল 
মান হওয়া, কাফেরের প্রতি জুম ওয়াজেব নহে; ৮। চক্ষুওয়াল। 
অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি বিশিষ্ট, অন্ধের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে; 
৯। চলিবার ক্ষমতা রাখে, খোড়ার প্রতি জুমা ওয়াজের নহে ; 

যদি এই সকল লোক জুম! পড়ে তবে জায়েজ আছে, এবং সে 
ওয়াক্তে জোহর পড়িতে হইবে না। (সারে বেকায়। ) 

জুমা আদায় করিবার জন্য ছয় সর্ত থাকা আবশ্যক ষথা--১ম 

সরত সহর কিন্বা সহরের নিকটবর্তী স্থান হয়। কিন্তু নহর হওয়া সম্মন্ধে 
একতেল'ফ. ফকিগণের বিভিন্ন মত আছে; কেহ বলেন, সহর এ 

স্কান, যেখানে আমির বা কাজী নির্দিষ্ট থাকিয়া শীরার- হুকুমজারি 
করেন এবং হদ্দ কায়েম করেন, অর্থাৎ শারাব পান করিলে প্রহার 

করেন। অন্য মতে সহর এ স্থানকে বল যায়, যে স্থানে একটা বৃহৎ 
মস্জিদ থাকিলে এ মস্জিদে যদি তথাকার সমুদয় লোক গ্রাবেশ 
করে এবং নেই মস্জিদে স্থানের অভাব হয়, তবে এ স্থানকেই সহর 

বলিতে হইবে । বহরের পার্ববস্তী সংলগ্ন স্থানকে হর বলে, যেমন 
ঘে স্থান নহর বানীদিগের ঘোড়দৌড়ের জন্য, কি সৈন্যের তাবু ফেলি- 
বার জন্য, কি তীর নিক্ষেপ করার জন্য, কি জানাজ। নামাজ পড়ার 
জন্য, কি অন্ব কার্ধোর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখে । পুর্বে বলা 
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হইয়াছে, সহরের নিকটবর্তী স্থান এ. জায়গাকে বল! যায়, 

যেস্থানে আমির কি. কোম কাজী থাকে। দ্বিতীয় .সরত-- যে 
স্থানে আমির বা কাজি থাকে । মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে, 

আমির ও কাজী একই কথা । সুতরাং যাহাকে আমির বা কাজী বলে, 
তাহাঁকেই খতিব বলা যায় । আমির, কাঁজী ও খতিব একই শব্দ | 

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে, জুমার দিন খতিব ভিন্ন 

'অন্য লোকের এমাম হওয়া! উচিত নহে। আলমগিরের *মধ্যে 

লিখিত আছে, যে সহরের বাদশ। কাফের, নে সহরেও জুমা পড়া 

দোরস্ত আছে। এ দেশে যাহাকে ইচ্ছ। হয় উপযুক্ত লোক বুকিয়া 
কাজী ব1 সরদার করিয়! রাখিবে। একজন মুসলমানকে নিজের 
সহরে কাজী বা সরদার মোকারর করিয়। রাখা মুসলমানগণের 
"প্রতি ওয়াজেব। তৃতীয় সরত-- জোহরের ওয়াক্ত হইলে জুমার 

ওয়াক্ত হয়, জোহরের ওয়াক্ত পধ্যস্ত জুমার সময় থাকে। চতুর্থ 
সরত--- নামাজ পড়িবার পুব্বে খোতব। পড়িতে হইবে । 

জুমার মধ্যে ছুই খোতবা পড়। নোস্নত, এই দুই খোতবার মধ্যে , 
খোদাতায়ালার প্রশংয়া, মোমিনের জন্য দোওয়া, নসিহত কর! 

হজরতের প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং কোরানের কয়েকটা আয়েত 

পড়। হইবে । প্রথম খোতবা পড়িয়। খানিকটা বসিবে যাহাতে 

একটু শরীর্ সুস্থ বোধ হয়। প্রথম খোতবা বেশী আওয়াজে, 
দ্বিতীয় খোতবা উহা অপেক্ষা কম আওয়াজে পড়িবে । শীত্তকালে 

" বড় খোতবা৷ পড়া মকরুহ ; পবিত্রতার সহিত ধড়াইয়া খোতবা পাঠ 

করিবে । বিনা তাহারতে (পবিত্র) খোতবা পড়া দোরস্ত, কিন্তু 

মকরুহ হয়, (সারে আওরাদ)। পঞ্চম সরত-_ জামাত 

হওয়া আবশ্যক, জামাতে অন্ততঃ পক্ষে এমামকে লইয়া ষেন চারি- 

জন লোক হয়। এমামের সেজদা করার পুর্বে যোক্কাদিগণ যদি 
পলায়ন করে, তবে এমাম জোহর আরম্ত করিবে ।ঞ%ছ যদি 

১৯৯৫৮ -৯০০৯৫ আপপ শাপউ্পা ৯পপা 
শপ পা পপ সা সপপীসপসপিসস্পী পপি পি 

* এমাম আবু হানিফার মতে ও সাহেবিন্দিগের £ মতে জুমা পড়ি! শেষ করিবে । 

১৪ 4 
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তিনজন থাকে, কি এমামের সেজদ। করার পরে নকলে পলায়, 
তবে এই দুই অবস্থায় এমামকে জোহর পড়িতে হইবে । ষষ্ঠ সরত-_ 

সাধারণের জন্য আজান হইবে, যেন অবাধে সকলই মসজিদে প্রবেশ 

করিতে পায়। মসজিদের দ্বার বন্ধ রাখিয়া জুম! পড়িলে জুম! 

দোরস্ত হইবে না। এইরূপ বাদশ। কোন ঘরের মধ্যে আপনার 

সৈম্ম-সামন্তু লইয়। জুম! পড়িলে, ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে। 

যদি দেই ঘরে আপনার মন্য ব্যতীত অন্য লোককে প্রবেশ করিতে 

নিষেধ করার জন্য দ্বারে ছ্বারবান রাখিয়! দেয়, কি ছার বন্ধ করিয়া 

রাখে তবে জুমা দোরস্ত হইবে না, ( মোহিত )। 

যে স্থানে সহর বলিয়৷ সন্দেহ হয়, তথাকার মস্জিদে জুমা 
মারও চারি রাকাত আখেরি জোহর পড়িবে । জুমা আদায় না 

হইলে আখেরি জোহর পড়িলে নিশ্য় ফরজ আদায় হইবে, 

( মোহিত )। 

কাজী বদি উদ্দীন রহমাতুল্লা বলিয়াছেন, আমাদের দেশে জুমা 
পড়িবার পরে সকলই চারি রাকাত আখেরি জোহরের নিয়েতে 

পড়িয়া থাকেন। এই চারি রাকাতে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সুর! 

মিলাইয়া পড়ে । কেননা যদি চারি রাকাত ফরজ হয়, তবে 

স্বরা পড়ায় কোন ক্ষতি হয় না। যদি জুমার নামাজ দোরস্ত হয় 

তবে এই চারি রাকাত সোন্নতে গণ্য হইবে । যেহেতু সোন্নত 
নামাজে সুর! পড় ওয়াজেব । 

ঠঘ নাক্তি সকল নামাজে এমামত্তি করিবার উপযুক্ত, দেই 
বাক্তি জুমার এমামতি করিবে । 

ফতাবী ও মোহিত গ্রন্থেলিখিত আছে, জুমার দিবস 

মোসাফের মহরে উপস্থিত হইলে, মোমাফের কিম্বা নহরবামী 

বিমারী, কিম্বা কয়েদী লোক পুথক পৃথক জোহর পড়িবে। 
কেনন। উহ্বাদোর জন্য জামাত মকরুহ | * 

৮ শশী শপ ০ 

* কেছ বদ জুমা পড়ে তবে চু কাহার, পড়া টন্বম। | 
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মাজুর, বিমারী, কয়েদী লোকের সহরে জুমার দিবসে জামান্তে 
নামাজ পড়। মকরুহ। যখন মাজুরের বিষয় বর্ণিত হইল, তখন 

যাহারা মাঙ্কুর নহে তাহাদের জোহর জামাতে গড়া বেশোবাহ 

মকরুহ. । (সারে বেকায়। ) 

গ্লায়ের লোক (জঙ্গলী লোক ) যাহাদের পাতি জুম! পড় ওয়াজেব 
নহে, এ নকল লোক জুমার দ্রিন আজান আকামত দিয়! জামাত 
করিয়া চ্ছোহর নামাজ পড়িবে | বিনা ওজরী লোক সহরে জুমার 

দিন জুমার অগ্রে জোহর পড়া মকরুছ। কেহ কেহ বলেন, 

হারাম । জোহর পড়িয়া কেহ যদি জুমা পড়িবার জন্য দৌড়ায় 

বা গৃহ হইতে বাহির হয় এবং তখন এমাম জুমা পড়িতে আরম্ত করে, 

তবে সে ব্যক্তি জুমা! পাউক বা না পাউক জোহর বাতেল হইবে। 
উহাকে পুনরায় জোহর পড়িতে হইবে । যে লোক জুমা এমামের 
সহিত তাসহদে কি মহে। সেজদার মধ্যে পায় তাহার জুম। পাওয়। 

হইল । তাহাকে জোহর পড়িতে হইবে না; জুমার নামাজ সম্পূর্ণ 
পড়িতে হইবে । যখন জুমার আজান হইবে তখন বেচা কেন 

ক্যা করিয়া জুমা পড়িতে ধা।বতত হইবে । যেমন-- আল্লাহ 

তায়াল। সুর জুমার মধ্যে ফরমিয়াছেন,__ 
| নর পঠিত ৭ বব পে প5. তা 
তা | 9৯৮5 ১৯৮4 + 83 ৬* নি ৬৯৯, 1 
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উচ5চ্লাক্রএ--এজ। নুদ্দিয়া লেচ্ছাঁলাঁতে মিই ইয়াওমেল জোময়াতে 

ফাস্ আও এল! জেকরেল্সাছে ওয়াজারুল বায়য়া। 

যখন নামাজের জন্য জুমার আজান হইবে কলে খোদার “মরণ 

হেতু ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। 

সারে আওরাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, জুমার দিবস মিনারায় 

উঠিয়া আজান দিলে দরের লোক শুনিতে পাইবে। এজন্ দূর 
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ও নিকটের লোককে ঠা করার জন্ম আজান দেওয়া] হয়। যেমন 
খোদাতায়াল। ফরশিয়াছেল__ 

ক্ঠি তী এ লশ4 
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 বউজ্ভারপ- ইয়া আইওহালাজিন: আমান এজানু দিয়। 

লেচ্ছালাতে মিই ইয়াও মেল জোমায়াতে ফাস আও এল জেক- 
রেল্সাহে ওয়। জারুল্ বায়য়া। 

হে শরার আদেশ বিশ্বানকারী . লোক যখনজোমার নামাজের 

জন্য আজান হইবে, তখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরথ 

করিয়া নামাজ 'পড়িবার ও খোতবা শুনিবার ইচ্ছরয় ক্রয় বিক্রয় 
ত্যাগ করিয়৷ মস্জিদে যাও। | | 

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে, এমাম যখন ৫খাতবা 

পড়িবার জন্য দাড়ায়, তখন নামাজ পড়া ও কথা বণ। হারাম হই! 

যায়, যতক্ষণ এমামের খোতব। পন্ড শেষ না হয় ।ক্* যখন মম 

. মিম্বরের উপর উঠিয়া বগিবেন,. এ সময় মোওয়াজ্জেন দ্বিতীয় আজান 
দিবে । মোক্তারদিগণ এমামের দিকে মুখ করিয়া খোত্ববা শুনিবে, 

এবৎ এমাম পবিভ্রাবস্থায় খোতবা পাঠ করিবে ছুই খোতবার মধ্যে 
অর্থাৎ প্রথম খোতবা পড়ার পরে একবার বসিয় দ্বিতীয় খোতব৷ 
পড়িয়া শেষ করিবে। খোতবা পড়। শেষ হইলে আকামত 

দেওয়া মাত্র এমাম মোক্তাদিগণকে "সঙ্গে লয় তুই রাকাত জুমার 

রামাজ পড়ি 'লইবে 1: | | 
বদি কাহারও. খোতবা শুনিতে শুনিতে মনে হয় আমার 
ফজরের মামাজ পড়া হয় নাই, তবে খোতবা! না শুনিয় 

সাঃ ক্রশপনিডিজাাজজ। ১ শপ পা আজ সপ পপ পি আপা পপ পতি সপ শশা শি প্পিশেন 
খু ঙ 

* নামাজে যাহা কর! হারাম, খোতবার সময়ও তাহা করা হারাম ! কেবল 

ফজরের কাজা পড়! দোরন্ত। চর 
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অমনি ফজরের কাঞ্জা নামাজ: পড়িয়া লইবে। হজরত 
নবী করিম (সঃ) করমিয়াছেন, “মান তামা-আন্, সালাতিন্ 
আওনছিহ। ফাল্ ইউছাল্লিহা এজাজাকারাহা ফাইম্া জালেকা” 
অকুতোহ। * যে ব্যক্তি নিদ্রিত অবন্থীয় ভূলে নামাজ কাজ? করিয়া!" 
ছিল এবং যখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহার ফউত নাঁ্গাজের কথা 
মনে হইবে, তখনই উহার জন্য নামাজের ওয়াক্ত হয়। দ্বিতীয় 

খোতব। পড়া শেষ হইলে যদ্দি ফজরের কাজ! পড়িতে যায়, তাহ! 
হইলে তাহার জুমার নামাজ ফউত হইবে ( কুতাবি )। 

কাগ্তাল এবাদ গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে, জুমার নামাজে 
এরমামকে প্রথম রাকাতে স্থুর। জুমাহ, ছিতীয় রাকাতে সুর! মোনাফে" 

কুন পড় মোস্তাহাব। জুমার দিনে গোছল করা সোন্নত। যদি 

আরফাতের কি ঈদের দিনে জুমা হয় এবং কেহ জনুর থাকে, 
তবে তাহার এক গোছল করাতেই মকল গ্রোছল আদায় হইবে। 

উত্তম কাপড় পরিয়। সুগন্ধ মাখিয়৷ মা পড়িতে যাওয়া! মোস্তাহাব । 

জরখিরার মধ্যে লিখিত আছে জুমায় ও ঈদগাহে সওারীতে আরোহণ 

করিয়। যাওয়া দোরস্ত নহে, পদব্রজে যাওয়াই মোস্তাহাব। 

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ 

করতেল্ মাজে অক্সান্ 11. 
ঈদেল ফেতেরের দিবস. নামাজের পূর্বে .আহার করা, মেনগাক 

করা, সুগন্ধ ব্যবহার করা উত্তম বস্ত্র পরিধান করা, বাদকা-_ফেতরা 
দেওয়া, মস্জিদে গমন কালে চুপে চুপে তকবির পাঠ করা 
মোস্তাহাব। ₹& (সারে বেকায়। ) 

পা ৯4০০৯৮  ৮-০০ আরার | নর পপ পদসস 

না সপ 
পচা ০০০ সপ” পরার সরা এরনারিরাচাররারারা দাগ এগারো, ৮০, «৭৪৮৪৮ এ জা আরা 

* অনেক ওলামার মতে এ গুলি সোন্নত। 
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ঈদের নামাজের পুর্বে নফল পড়িবে না। জ্রমার নামাজের 

জন) যে সর্ভ ঈদের নামাজের জন্যও নেই মর্ভ ওয়াজেব | যেখানে 

জুমার নামাজ হইবে সেইখানে ঈদের নামাজও হইবে; কিন্তু ঈদের 
খোতবা পোন্নত, আর জুমার খোতবা ফরজ | জুমার খোতবা 

নামাজের পূর্বে আর ঈদের খোনতবা নামাজের শেষে পড়িতে হয়। 

(মারে বেকায়। ) 

ঈদের নামাজ আুয্যোদয় এক নেজা পর্্যস্ত হইলে ওয়াক্ত 

আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পধান্ত সুয্য না ঢলে ততক্ষণ ওয়াক্ত 

থাকে । কিন্তু যখন সুষ্য চলিয়া পড়ে তখন ওয়াক্ত থাকে না। 

( ফতাবি, মোহিত ) 

এমাম মোক্তাদির নহিত ঈদের দুই রাকাত নামাজ পড়িবার 

নিয়ম যথাঁ-প্রথমে তক্বির পতহরিমা বলিবে। তৎপরে সানা 

পড়িয়া! তিন তক্বির দিয়। স্বর ফাতেহা তণ্নঙ্গে অন্য সুরা পড়িয়া 

রুকু করিবে । ছিতীয় রাকাতে প্রথম স্ুত্বা ফাতেহা ও অন্য সুরা 

পড়িয়া তিন তকবির দিবে, তৎপরে এক ততকবির দিয়া রুকুতে 

যাইবে । য় তকন্র বাতীত যে তকবির দ্বিবে তাহাতে হাত 

তুলিতে হইবে না।৯* নামাজের পরে দুই খোতব। পাঠ 

করিবে এবং দুই খোতবার মধ্যে সাদকা-- ফেতরার বিষয় 

বর্ণনা করিবে, যেন সকলে বুঝিতে পারে । (সারে বেকায়। 
এমাম ঈদের নামাজ পড়িরাছেন, পর যদি এক ব্যক্তি ঈদের 

নামাজ না পাইয়া থাকে তবে কাজ পড়িবে না! 1. ঈদের নামাঙ্জ 

প্রথম দিন কোন কারণ নশতঃ পড়িতে না পারিলে, দ্বিতীয় কি 

*$িন্ তকবিরের অপো হাত নাধিতে হইবে না, উহার পরে হাত 

বাধিফ়া কোরাশ পিছে হইবে। 

পণ কেহ ধণ্ধি 'এক এনামের জামাতে নামাজ ন। পায়, ছ্িতীয় এমামের চে 

করিবে তথায় যদি কাহাকে না পাওয়। যায়, একাকী ঈদের নামাজ পড়িবে। 

( সারে বেকায়া ) 
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তৃতীয় দ্বিবস পব্যন্ত পড়িয়া লইবে। ফেতাবি, মোহিত ও উ ২ 
ইসলাম ) | 

ঈদ্েজ্জোহার নামাজ উদ্েল ফেতেরের নিয়মানুষায়ী । কেবল 

ঈদেজ্জোহাঁর নামাজের পুর্বে কিছু না খাওয়া মোস্তাহাব, নামাজের 

পূর্বেবে আহার করা মকরুহ, নহে । *কিন্ত নামাজ পড়! হইলে আহার 

করা উত্তম 1 ঈদ্দেজ্জোহাঁর নামাজ পড়িতে যাইবার সময় পথে 

উচ্চৈঃম্বরে তকবির পড়িতে পড়িত্তে যাইবে । এমাম খোতবায় 

তক্্বির তশদ্রিক ও কোরবানীর আহকাম বর্ণনা করিবে । ওজর 

বশত্তঃ কিম্বা বিনা ওজরে যদি নামাজ ন। পড়া হয়, তবে ত্তিন দিন 

পর্যন্ত উদেজ্জোহার নামাজ পড়া দোরম্ত | জেলহজ্জ মাসের 

৯ই স্ভারিখ আরফাত্তে উপস্থিত হইলে হাজীগণ কৃবির শরিক 

পাঠ করেন, 
ভল্ল্লিল্র-ম্ডস্ণকব্শ্িক্ । 

& ১:23 ও 8 836৩)4 4 
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শল্লাল্র এ - আল্লাহো আকবর, আল্াহো! আকবর, লাএলাহ। 

হল্লাল্লাহে।, আল্লাহো আকবর, আল্লাহে। আকবর, অলেল্লাহেল হামদ্। 

মকিম সহরবাসীদিগকে যাহার! জামাতে নামাজ পড়ে তাহাদের 

গন্ডি ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আসর পর্যাস্থ 

প্রতোক ফরজ নামাজ অন্তে তক.বির বলা ওয়াজেব; কি মোসাফের 

কি স্ত্রীলোক যাহারা জামাতে শামেল থাকে তাহাদের প্রন্তি 

ভকবির পড়! ওয়াজেব। এমাম যদি তকবির না বলে, তথাপি 

মোক্তাদী তক.বির তশ.রিক বলা তাগ করিতে পারিবে না। যদি 
জামে মসজিদে লে!কের সঙ্কলান হয় । তথাপি ঈদের নামাজ পড়িতে 

ঈদগাহে যাওয়া! পোয্নতে যোওয়াকেদা । (ফতারী মোহিত ) 
সহরের অদূরে ঈদ পড়িতে যাইবে না সহরের নিকটবর্তী স্থানে 

ঈদের নামাক্ত পড়িতে হইলে! সহবের নিকটব্তী স্থান ছাডিয়? 
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১১০, ৮ ৫.» শীমাজ পড়া দোরস্ত হইবে না। যেহেতু ঈদ পড়িবার সরত 
সহর নতুবা সহরের নিকটবর্তী স্থাম'। ( মোহিত ) 

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

হওক লাসাক্েেলর শ্রজ্ান্ন £ 

কছুরি গ্রন্থে লিখিত আছে, যে সময় শক্রর ভয় অধিক হইবে, 

মোক্তাদিগণকে ছুইটী শ্রেণী করিয়া! এক শ্রেণী শক্রর দিকে আগে, 
আর এক শ্রেণী পশ্চাতে রাখিয়া এমাম ছুই দেজদার সঙ্গে 

পশ্চাতের লোকের সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়িবে, ফেমন__ 
দ্বিতীয় মেজদা হইন্তে উঠিবে উহার! শক্রর দিকে অগ্রনর হইবে, 

তাহারা পশ্চাতে আিয়! পেঁছিলে এমাম উহাদের সঙ্গে এক রাকাত 

নামাজ পড়িয়া ন্তাশহদ পড়িয়া সালাম ফিরিবে! এইরূপ 
মোসাফেরী অবস্থায় খওফ নামাজ পড়িতে হয়। মকিম অবস্থায় 

এমাম যদি নামাজ পড়ে, তাহাকে এরূপ ভাবে পড়িতে হইবে। 

এমাম প্রথম শ্রেণীর সহিত ছুই রাকাত, ছিতীয় শ্রেণী লোকের 
সহিত ছই রাকাত পড়িবে । মগরেবের ওয়াক্ত এমাম প্রথম 

শ্রেণীর সহিত দুই রাকাত, আর দ্বিতীয় শ্রেণী লোকের সহিত 
এক রাকাত নামাজ আদায় করিবে । সমরক্ষেত্রে নামাজ পড়িতে 

পড়িতে যুদ্ধ করিবে না। যদি যুদ্ধ করে তবে নামাজ বাতেল 
হইবে। যদি দমর ক্ষেত্রে শত্রু দৈন্যের বেশী ভয় হয়, তবে অশ্বে 
থাকিয়া ইশারায় রুকু সেজদ। দিয়া নামাজ পড়িতে হইবে । শক্রর 
ভয়ে যদি কেবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে না পারে 

তবে যেদিক ইচ্ছ? মুখ করিয়া পড়িতে পারিবে । নাগাজের মধো 

ই 
& 
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চলা ফেরা ও যুদ্ধ করা যায় না, ইহাতে নামাজ বাতেল হয় । এক 

দল এক রাকাত নামাজ পড়িয়া শক্রর দিকে অগ্রসর হইবে এবং 

পশ্চাতের আর একদল লোক এক রাকাত পড়িয়া অগ্রগামী হইলে 

আগের লোক পরে এক রাকাত পড়িলে দোরস্ত আছে । 

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

ভলাশাত্কাক্স লয্মাম্ । 

আপন্নকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ধ, ব্যঞ্ির কর্তব্য; যথাঁ_ 
১। «“ দোওয়া আস্তাগফার * পড়িননা পাপ হইতে তওব। করা, 

২। খণ পরিশোধ করা, ৩। অপরের গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি 
বুঝাইয়া দেওয়া, ৪। অপরের নিকট শ্বর্ুত অপরাধের ক্ষমা 
করাইয়া লওয়া, ৪ | লম্বা! গোপ, নোখ হত্যাি বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে 

মৃত্যুর পুবেব উহ কণ্তন করিয়া লইবে। 
মুমূর্র প্রতি উপস্থিত লোক জনের কর্তব্য ; থা ১। মুমুর্ষ, 

ব্যক্তির মুখ অন্য দিকে থাকিলে কেবল! দিকে করিয়া দেওয়।, 

২। কলেমা শাহাদহ পড়াইবে (লারে বেকায়া ) উমদ্দাতল 

ইন্লাম গ্রন্থে লিখিত আছে-_ মুমুর্, ব্যক্তিকে কলেমা পড়িবার 
জন্য তাড়শা করিবে না, কিজানি অন্ত কথা বলে । কেবল শব 

করিয়া কলেমা সহাদত পড়াহয়। শুনাহবে, কারণ ইহাতে তাহার 

কলেম। পড়! স্মরণ হইবে । ূ 

সারে বেকায়া, মোক্তাছার কছুরী ও হেদায়া গ্রন্থে লিখিত 

আছে যে-_- ১1 স্বত্যু ব্যক্তির গুহ চক্ষু খঞ্চ করিয়া দেওয়া, ২1 দীঘ 

দাড়ী হইলে উহা কীধিয়া দেওয়া, ৩। হাত ও পা টামির়া 

০৫ 
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ব্বাভাবিক ভাবে সোজ। করিয়া দেওয়া, ১1 লোবান জ্বালান, 

& | নাপাক কাপড় বদলাইয়া পাক কাপড়ে ছতর ঢাক। কর্তব্য | 

হত রত্তিল্র তগগ।চেভ্ন ছিকিজান্ত্র ন্বিআচ্ম ॥ 

১। ম্বৃতকে তক্তার উপরে উলঙ্গ করিয়া ন1 রাখিয়া লঙ্জাম্ছানে 

কাপড় দিয় ঢাকিয় রাখ। কর্তব্য অর্থাৎ নাভীর নীচে হইতে হাটু 
পর্যাস্ত একটী তহবন পরাইয়া দিবে, ২। ম্বত্যু বাক্তিকে ওজু 
করান উচিত কিন্তু কুঙ্গি করান কিংবা নাকে পানী দিবার আবশ্যক 
নাই, তবে হাতে কাপড় জড়াইয় প্রাত ঘষিতে এবং নাকের মধো 

আঙ্গুল দিয়া ধুইতে পারা যায়, ৩। কুলের ( বড়ই ) পাতা কিংবা 
উস্নান্ ঘাঁস দ্িরা পানী গরম করিয়া সেই পানী দিয়া গোছল 

দিবে। যর্দি উহা পাওয়া ন! যায় তবে কেবল পানী গরম করিয়। 

উহা দ্বারা গোছল দিবে । ৪ স্ব বাক্তির মাথার চুল ও দাঁড়ী 
খড়ি মাটী কিংবা বেসম দিয়া ধৌত করিবে, € 1 ম্বতুযুকে প্রথমে 
বাম করটে শোয়াইয়! গোছল দেওয়া কর্তব্য, কারণ বাম করটে 

শোয়াইয়া ডাহিন তরফ হইতে গোছল সুরু হইবে | কেমন! 

ডাহিন তরফ হইন্ডে গোছল করান মোস্তাহাব, ৬1 তাহার পর 

তকে ডাহিন করটে শোরাইয়া বাম দিকে ধুঁইবে, ৭। ম্বৃতকে 
এরূপ ভাবে গোছল দেওয়া! উচিত যে, শরীরের যে স্থানটা তক্তার 

সঙ্গে লাগিয়া আছে, নে পধান্ত যেন পানী পৌছায়, ৮1 তাহার 

পর মৃতকে ষেবাক্ডি গোছল দেওয়াইবে সে হাতে কাপ জড়াইয়। 

ই বনের নীঠে হস্ত ছারা ঘমিয়া ধোয়াইবে, ৯। তারপর স্বতকে 

ঠেশ দেওয়াইয়। বদাইবে এবং পেটটী আস্তে আস্তে মালিস করিবে; 
যদি কিছু মণ মুত্র বাহির হয়, তাহা ধুইয়। ফেলিবে কিন্তু পুনরায় 

গোছল দেলাইতে হইবে না, ১০ । খৌছল শেষ হইলে পরে এক 

খ্ কাপড় ছ্বার। স্তর শ্রারেব পানী মোহাইবে, ১৯। ম্বুত 
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দেহের নাখুন ফেলা কিংবা মাথার চুলে কাকই করা নিষেধ, 
১২। মেজদা! করিবার স্তান গুলি, দাড়ী ও মস্তকে সুগন্ধি মালিস 

করিয়া দেওয়। সোম্নত। সেজদার স্থান যথা_কপাল, নাসিক, দুই 

হাত, দুই হাটর। (সারে বেকারা, হেদায়া ও গোক্তাছার কদুরী ) 

ল্লাক্ষতন্মন্দ্র নিক্ান £ 

পুরুষের জন্য নিতনখান। কাফন দেওয়া নোন্নত, ষথী-- 

১। ইভঙকাল্ল- একখণ্ড চারিকোণাবশিষ্ট কাপড়, এরূপ লম্বা 

হওয়! চাই, যাহা দারা মোরদ্ার পা হইন্তে মাথা পষান্ত ঢাকা 

বায় । (মোহিত ) 

ই। €ক্ষাক্রভাবিনা দেব এবং আস্তিনে পিরাহান, ঘাড় 

হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া চাই এবং বুকের সম্মুখে খানিকটা 
খোল। থাকা আবশ্যক । 

৩। ০স্পক্রাস্। ইহাও ইজারের স্যার একখণ্ড চারি 

কোণবিশিষ্ট কাপড়, বাহ দ্বার ম্রত্েের মাথা হইতে পা পধান্ত 

ঢাক! যায়! (মোহিত ) 

ইহা ব্যতীত কেহ কেহ পাগড়ি বান্ধা সোমনত বলিয়। থাকেন 
এবং কেহ কেহ পাগড়ি বান্ধা ভাল বিবেচনা করেন ন1। 

স্ত্রীলোকের কাফনের জন্য পাঁচটা/কাপড় দেওয়। মোন্নত | যথা, 

১1 শ্িল্রতান্ন- ইহা ঘাড় হইতে পা! পর্য্যন্ত লন্দা, আস্তিন 

এবং জেববিহীন কোরতা। (মারে আওরাদ ) 

২। ইক্কাল্্র- ইহা একখানি চারিকোণা কাপড় যাহা 

সতের মাথা হইতে পা! পর্ষাস্ত লম্বা । 

৩ ০ল্সফ্কাম্চা-ইহাও এরূপ একখানি ছিতীয় চাদর! 

৪ | চ্কামমন্ি-উহা একখশ্ড কাপড়, যাহ! দ্বারা মাথার চুল 

বাঁধিতে হয়, উহা লম্ব। দুই গজ এবং চওড়া অদ্ধ হাত। 
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৫ | নিনলাল্ফ -উহা একখানা কাপড়, যাহা দ্বারা 

স্ত্রীলোকের স্তন বাধিতে হয়! ইহা লম্বা তিন গজ এবং চওড়। 

বুক হইতে উরু পর্যন্ত ( চল্পী )। 
কিন্ত অভাব পক্ষে পুরুষের জন্য ছুই কাপড়েও হইতে পারে। 

যথা,_ইজার ও লেফাফ। এবং স্ত্রীলোকের জন্য তিনখানিতেও হইতে 

পারে। যথা,-ইজার, লেফাফা! এবং দামনি অর্থাৎ মোয়েবন্দ। 

অপারগ হইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই কাজ্ড হইবে, 

( উমদাতল ইস্লাম ) 

হেদায়। গ্রন্থে লিখিত আছে-_পুরুষের এক কাপড়ে কাফন 

দেওয়া মকরুহ । কিন্তু অপারগ হইলে দোরস্ত হইবে। 

উম্দাতল ইস্লাম ও দিরাজী গ্রশ্থে লিখিত আছে-- কোন 

একজন লোক স্বত্যু হইয়াছে কিন্তু উহার কাফন নাই, এরূপ অবন্থীয় 

প্রতিবাবীর কাফন দেয়া ফরজ । প্রন্িবানী কাফন দিতে 

অপারগ হইলে অবস্থাপন্ন পূনী লোকের নিকট ভুলব কবিবে। 

স্তবাক্তি নপুনক গর্থাৎ হিজড়া হইলে স্সীলোকেব দেপ 

কাফন দেওয়া! নিয়ম সেইরূপ দিতে হইবে । 

ন্িন্হাভিিল্ লাক শক্সাউলান্র জানালা ॥ 

লক্ভল্যন্তিত পুকম্ম ভইল্লে- তাহার জানাজার খাটের 
উপর প্রথমে লেফাফা বিছাইবে, তাহার উপর ইজার বিছাইবে, 
তারপর পিরাহানের পিটের দ্িকট1 ইজারের উপর বিছাইয়া এবং 

সাম্না অর্থাৎ বুকের দিকুটা উপ্টাইয়া মাথার দিকে রাখিয়! 
দিবে এবং তাহার প্র সতকে শোয়াইয়া শাহার মাথার 
ভিতর হইতে পিরাহানের সামনের গুটানটী গলাইয়। দরিয়া পরাইবে, 

তারপর ইজারকে পহেলা বামদিক দিয়া লেপ্টাইয়। দিবে, তাহার 

পর ডাহিন দিক দিয়! লেপ্টাইয়। দিবে, তারপর লেফাফাও এইরূপ 



মেফ তাহল জান্নাত ১১৭ 

ভাবে লেপ্টাইবে এবং যদি খুলিয়। যাইবার ভয় হয়, শাহ! হইলে কোন 

সুত1 ব৷ কাপড়ের পাড়ের দ্বার বাধিরা দিবে । (পারে বেকায়। ) 

শ্সভ্ল্যত্ি ভ্দ্রীঞ্পোক ভুইতেল-_ প্রথমে জানাজার খাটে 
মিনাবন্দ বিছাইবে, পরে লেফাফা বিছাইয়! তাহার উপর ইজার 

বিছাইবে, তাহার উপর স্বতকে রাখিয়া পিরাহান পরাইয়া দিবে, 

তাহার পর দামনীর মধ্যভাগ মাথার উপর দিয়া মাথার চুল দুইভাগ 
করিয়!, দামনির দুই পাশ দিয়া বুকে পিরাহানের উপরিভাগে রাখিয়। 

দিবে, পরে পুরুষের মত দুই চাদরকে পেঁচ দিবে অর্থাৎ ইজারকে 

বামদিক দিয়া লেপ্টাইবে এবং তাহার পর এরূপ ভাবে লেফাফা 

লেপ্টাইবে, কিন্তু সকলের উপর দিনাবন্দ বাধিবে। মতের 

কাফনে বে-জোডাভাঁবে খোসবু লাগান গিয়ম অর্থাৎ তিনবার 

পাঁচবান কিবা সাতবার ইত্যাদি | এর গাগরাদ পরশে লিখিত 

আছে যে, জীবিত অবস্থায় যাহার যেরূপ কাপড় পরিধান করা দে রস্ত 

স্হা হইলে তাহাকে সেইরূপ কাফন দেওয়া যাইতে পারে কিন্ত 
সাদ। কাপড়ে কাফন দেওয়াই উদ্দম (মোহিত )। শ্মাগাদের 

পয়গম্বর (স$) নাহেবকে লকুল দেশের সাদ কাপড় ছার 

কাফন দেওয়া হইয়াছিল | 

তকানাভকা স্াাতজেন্ত্র শির ॥ 

স্বতের জানাজ। পড় ফরজ কেফায়া। এক ব্যক্তি জানাজা 

পড়িলে সকলেই এই দায় হইতে রক্ষা পাইবে । নতুবা সকলেই 

গুণাগার হইবে । জানাজা নামাজে রুকু সেজদ। করিতে হয় না, 

কিন্ত নামাজের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে। হেদায়! গ্রন্থে লিখিত 

আছে-_ এমাম মতের ধিনার বরাবর ও মোক্তাদদিগণ কাতার দিয়! 

কেবলামুখে দণ্ডায়মান হইতে হয় ॥ কেননা সিনা দেলের স্থান এবং 

দেল ইমানের নুর, তৎজন্/ সিনার বরাবর খাড়া হইলে শাফায়েত বা 
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নাজাতের দ্রিকে ইসারা করা হয় । চারি তকবির বলিয়। 'এমামের 

পিছনে নালাম উচ্চারণে শেষ করিতে হয় । জানাজার নামাজ সানা, 

দরুদ ও দোওয়। কেরারাত করিয় পড়া নিষেধ | 

ভকানাভ্কা শাস্ত্র শ্াজআদ্কো 

জানাজার নামাজ পড়িবার জন্ক বথাবিধি দাড়াইয়া পথমে 

নিয়েত করিবে | ব্থা,-- 

জ্ালাভ্কাল্স শ্িশ্সেভ্ড । 

লা তালি তি ওক লতা নত বাণ 
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উল্া্রশ।-« নাওয়ায়ন্ছো আন্ উয়ান্দিয়া আর্বা তাকৃবিরাতে 

ছালাতেল্ জানাজাতে ফারভুল্ কেক্ষাহয়ানতে আচ্ছানাও লেঞ্সাহে 

তায়াল। ওয়াচ্ছালান্ো৷ শআালান্নাবিয়ে অদ্দোয়াও লেছাজাল্ +ঈ 

মাইয়্যাতে মোভাওয়াজ্জেহান্ এল জেহ তেল্ কাবাতেশ, শরিফাতে 

আল্লাহো আক বর । 

পরে * প্রথমে তকবির * বলিয়। ছুই হাতে কর্ণলোল স্পর্শ 

করিবে ততৎপরে এমাম ও মোক্াদিগণ ছ।ন। পড়িবে । যথা 

* স্ত্রীলোক হইলে “ লেহাজাল মাইয়াতে ৮ না বলিয়া * লেচাজিকিল 

সাইয়)াতে ” ৰণিতে ভইবে। 
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পে 5৭.) পার্পা্ণা পররির্ণ পাপ নতি ৪৬০৫০ ৩4৪ 

3591 95 শপ ০৯৪০ এত ও 
উল্লান্রঞ--সোবাহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহাম্দেকা অ- 

তাঁবারাকানমোক1 অ-তায়ালা জাদ্দোকা অ-জাল্লা বানায়োকা 
অশ্লা-এলাহ। গায়রোকা । 

এই ছানা পড়িয়া * দ্বিতীয় তকবির ৮» বলিবে কিন্তু হাত উঠা- 
হবে না। 

তারপর দরুদ শরিফ পড়িবে । বথা, 

শা ৩ তি । 1৮ খল 1৮ জা পা ডে ৪৬০ 

(৮52০৪ ০1৫43 ০৪ ৫৫ ০৩ ০৫০ | 
[৮ পাপণা পে পা পা খিকাপর্তা পা দিগিডে পালিত 

(44০ ১৯093 ৮৬03 -৮০)0১ ০০৪০৩ 
টি লা শা রগ ডু তাপ পা 1 1 লে পাশ? টে 

১৮৯ ১1 ল৮১ 101 51 ৬৪৪ ০৫)১1 
টি? 

সী ৫০০ 
বাটি 

ভল্লাল্র্প -আলাহুম্ম। ছাল্পে আলা:মোহাম্মাদেও অ-আলা 

আলে মোহাম্মাদিন কামাছাল্লাইতা অস্ছাল্লামতা অ-বারাকত। 

অ-তাবারাকতা অ-তার্হাম্তা আল। একব্রাহিমা অ-আপা আলে 

এত্রাহিম! ইন্নাক1 হামিদোম্মাজিদ | 

এই দরুদ পড়িয়া * তৃতীয় তকবির * বলিবে, কিন্তু হাত 

উঠাইবে না| 

তারপর ম্বৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক যদ্দি বালেগ 

হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত “দাওয়া পড়িবে । 
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উল্লাল্ল- - আল্লাহম্মীগফের লেহাইয়েনা অ-মাইয়েতেনা 
অ-সাহেদেনা অ-থায়েবেনা অ-ছাগিরেনা অ-কাবিরেন! অ-জাকারেন' 

অ-উন্ছান! আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মেম্না কামাহইএহি 
আলাল্ এছলামে অ-মান্ ভাওয়াফ্যায়তান্ মেনর ফাতাওয়াফ্যান্ত 

আলাল্ ইমান । 

এই দৌওয়। পড়িরা * চতুর্থ তক.বির ৮ বলিবে, কিন্তু হাত উঠ1- 

ইবে না। 

শিশু সন্তানের জানাজা হইলে তেন্র। তক্বিরের পরে উপ- 

রোক্ত দৌওয়া ন1 পড়িয়। নিম্ত্রো্ত দৌওয়াটা পড়িতে হইবে। 

বথা, 

জা নএ 3 সশ চিন পরশ লাকী লতা এ ৪9 ০ 

1৯ ১৯ ৬. । &২৯ ১৪১৫ এ | *৫5। 

ডলে কও ৮ পরা চিলি ৮৪ 

ও চনে 9 (৬ ৩) ৫4০ |+ 9 

শচন্লন্র-- আল্লাহুম্মাজ, আঁল্ছু লাম! ফার্তাও অজ আলছ 

লানা আজ রাও অজুখরাণ্ড আজ.আলগ পানা শাফেয়াও 

অমোশাফ ফেয়া | 
অনন্তর চতুর্থ তকবির বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না। 
শিশু-কন্যার জানাজা! হইলে উপরোক্ত দোওয়াটী ন1 পড়িয়। 

নপ্রোন্ত দোওয়াঁগ পর়িতে হইবে 1 যথা, 
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“ আল্লাহুম্মাজ, আলহা লান। ফার্তাঁও ওয়াজ. আল হালান। 

আজ রাও অক্ুখরাও অজ. আলহালান! শাফেয়াতাঁও অমোশাফ - 

ফেয়াতান্। ” 

পরে চতুর্থ তকবির বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না। এই 
নিয়মিতরূপে চতুথ তক্বির শেষ করিয়া নালাম ফিরাইবে। 

জানাজ। নামাজের মোনাজাত করিতে হয় না। 

সারে আওরাদের মধ্যে লিখিত আছে,_- জানাজ। নামাজের 

মধ্যে হা হা করিয়া হাস্ত করিলে ওজু থাকিবে, কিন্ত নাঁমাজ 

দোহরাইয়! পড়িতে হুইবে। বাদশা কিংবা কাজী সাহেবের 
জানাজা পড়াই উত্তম। অলির বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ 

নামাজ পড়িলে অলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যথা_- সে 
মঞ্জর করিলে পড়া দৌরস্ত হইবে, নঙুবা অলি ন্বয়ং দোহরা ইয়। 
পড়িতে পারে । অন্য লোক দোহরাইয়। পড়িতে পারে না। 
কাহাকে বিন! জানাজায় দকন করিলে যতদিন নামত পচিয়। যায় 

ততদিন কবরেব ধারে জাঁনাজ। পড়া যাইবে । অনেকে বলে আন্দাজ 

মতে তিন দিন পধ্যন্ত লাশ, পচে না এবং তিন দিন পধ্যন্ত জানাজা 

পড়। দোরস্ত | * 

মাইয়েতের বংশের মধ্যে এমাম হইয়া জানাজা পড়িবার উপযুক্ত 
লোক যথা_- প্রথম স্বতের পুজ ও পৌল্র উহার যত নিন্বে হউক। 
দ্বিতীয়--.উপর ম্বতের পিতা ও দাদা উহার যত উদ্ে হউক। 
তৃতীয়--_ স্বতের পিতার আওলাদ, যেমন ভাই ও ভাতিজা (ভ্রাতু" 

স্পুজ ) যত নিম্মে হউক | চতুথ-- ম্বতের দাদার বংশধর, যেমন 
চাঁচা ও চাচাত ভাই, উহার নিঙ্গে যত হউক। 

যে অস্তান মাত গভ হইতে ভুমি হইয়। কার্দিবার পরে মরিয়। 
যায়, নেই ছেলের নাম রাখিবে, গোছল দিবে এবং কাফনাইয়! 
জানাজা পড়িতে হইবে । মদি পেট হইছে মরা সন্তান জন্মায় 

€জন্মিয়া না কীদে এমন মরা ছেলেকে ) তবে কেবল একখানি 
১৬ 
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কাপড়ে জড়াইয়। দফন করবে । উহার গোছল দিতে হইবে না, 

এবং জানাজা! পড়িতেও হইবে না। ( সারে বেকায়। ) 

যদি কোন কাফের মারা যায়, এবং তাহার অলি মুলমান 

হয় তবে তাহাকে বিনা ওজুতে কেবল পানীতে ধুইয়া 
একটী গর্ভ খুদদিয়৷ স্বৃতকে কাপড়ে জড়াইয়া পুতিয়া ফেলিবে। 

মুমলমানের নিয়মানুমারে কোন কাধ্য করিবে না, ( সারে বেকায়। )। 

চারিজন লোকে জানাজা বহন করা সোন্নত 1 খাটিয়া লইবার 
সময় বামদিকের লোক আগের ও পিছের পায়া ডাহিন কাদে 
এবং ডাহিন পার্থের লোক অগ্র.পশ্চাতের পায়া বাম কাঁদে লইয়। 

যাইবে। শীঘ্র যাইবে সত্য কিন্ত দৌড়িয়া যাইবে না। জানাজার 
পিছনে পিছনে যাওয়া মোস্তাহাব। কবর লহদ খনন করিবে। 

জানাজা কবরের পশ্চিম দিকে রাখিবে এবং যে ব্যক্তি স্বতকে 

কবরে রাখিবে, সে ব্যক্তি রাখিবার সময় এই কথা বলিবে,-- 

* বিসমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রামুলেল্লাহে * ইহার পরে ন্বতের 

মুখ কাবার দিক করিয়া কাফনের বন্ধন খুলিয় দিবে | শ্ত্রীলৌককে 

কবরে রাখিবার ঘমর কাপড়ের পর্দা করিবে । কবরের তলায় 

পাকা ইট ও ন্তক্তা বিছাইয়া দেওয়! মকরুহ"। স্ুতকে কবরে 
রাখিয়া উপরে বাশ বিছাইয়া মাটী দ্িবে। কবর মাহি পোস্ত 
অর্থাৎ মাছের পিঠের নায় উচ্চ করিবে কিন্তু সমান করিবে না, 

( পারে বেকায়া )। 

লোককে মহরম পুরুষ (যাহার সহি জীবিতাবস্থায় 

বিবাহ হারাম ) কবরে শামাইবে, যর্দি উহাদের মধো কেহ না থাকে 

হবে নেকবক্জবুদগ লোক যে আত্মীয়ের মধো খাকে সেহ লোক 

শামাহবে। রঞ্ধ লোক না পাঁকিলে পরহেজগার যুবক লোক 

কবরে রাখিবে। যে ব্যক্তি মমুড্রে নৌক। কি জাহাজে মারা যায়, 
তাহাকে গোছল দিয়া, জ্ানাজ! পড়িয়া, বদি মাটী পাওয়া শ। যায় 

বে যইকে তক্জার ভপগে লাখিয়া লফু্রে ছুড়িরা দিবে। 
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কবর এক মানুষের লমতুল্য লম্বা, পার্থ অদ্ধ মানুষ পরিমাণ, 
এবং গ্রভির নাভী পর্যন্ত নতুবা কাধ পধ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। 
(কাণ্ডাল এবাদ ) 

যদ্দি কাহারও জানাজার তকবির দেওয়া ভূল হয়, তবে জানাজা 
জমিনে উপস্থিত থাকিলে সুধু তকবির দিবে । আর যদি দোওয়। 
সহিত তক.বির দেওয়া ন৷ হয় তবে জানাজা নিকটে উপস্থিত থাকিলে 
দোওয়। পড়িয়া তকবির দিবে । কিন্তু জানাজ। যদি উপস্থিত 
না থাকে কোথায় লইয় যায় তবে দোওয়াশতকবির দেওয়া যাইবে 
না। কেননা জানাজা উপস্থিত সতের লাশ জমিনে থাকিলে 
তবেই দোরস্ত | "অদৃশ্থ হইলে দোরভ্ত হইবে না। 

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

স্পভ্িতেকল্র লামা ॥ 

মাহাকে কাফেরের লড়াইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থার মর! 

পাওয়া যাইবে, উহাকে শহিদ বলা যাইবে। উহার প্রতি এই 

আদেশ,__ যাহ। ম্মতের কাফনের জন্য ধার্য আছে, তাহা অপেক্ষ। 

শহিদের অঙ্গে বেশী থাকিলে খুলিয়া লইবে, মেমন পুস্তিন, কাবা, 

তাজ, অস্ত্র, মোজ। ইত্যাদি খুলিয়া লিয়া৷ যাহ অঙ্গে থাকিবে তাহাই 

রাখিবে। যদি কম থাকে অন্য কাপড় দিবে । শহিদকে গোছল 

দিতে হইবে না, কেবল জানাজ। পড়িয়া! রক্তমাখা কাপড় সহ দফন 

করিবে। কোন যোদ্ধা পুরুষ কাফেরের মহিত লড়াই করিতে 

গিয়া মোশরেককে লক্ষ্য করিয়া তীর মারে, এবং তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট 

হইয়| সেই তীরে যদি কোন মুসলমান মার যায় তবে তাহাকে 
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কতল খাতা বলে। ইহাতে স্বতের ওয়ারেশকে কিছু অর্থ দ্িয়। 

সম্তট কর! ওয়াজেব। যাহাকে মোশরেকগণ হত্যা করিয়াছে কি 

যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মুনলমানকে জখমসহ ম্বৃত লাণ পায় কিংবা কোন 

মুঘলমান জালেমকে কেহ হত্যা করে উহার পরিবর্তে অর্থ দেওয়া 

ওয়াজেব হয় না। কিন্তু এ নকল লোকের বিন! গোছলে কাফন দিয় 

জানাজ। পড়িয়৷ দফন করিবে । (হেদায়া ) 
কাহাকে হরববাশী, কি বিদ্রোহীতে অস্ত্রের ছারা হত্য। করিলে 

সে ব্যক্তি শহিদ বলিয়। গণ্য। বিদ্রোহী উহাকে বলে যে ব্যক্তি 

মুসলমান বাদশার প্রতি শক্র তাচারণ করে কি তাহার বিরুদ্ধে কোন 

ষড়যন্ত্র করে। 

বালক, জন্ুব, হায়েজ নেফাছওয়ালী শ্রীলোক, কেছাছের 

স্বত্যু, পাপের দণ্ডে প্রহরিত অবস্থায় হড়া, কিংবা "আাহত অবশ্থায় 

যুদ্ধ হইতে তাবুষ্তে আনিয়া! যদি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় পর্য্যস্ত 
বাচিয়। মারা যায় হবে, উহাদের গোছল দেওয়া ও জানাজ] 

পড়া হইবে । * বিজ্রোহী কিঃনা দন্ত : বাহাজান ) মান! পড়িলে 

উহাদের গোছল দিয় জানাঙ্গ পড়িতে হইবে । 4. 

ঘত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

হানা শল্িজে লাহ্মাজ্ত সপড়িআাল্ ঙ্সান্মন ॥ 

কাব। শরিফে ফরজ নফল নামাজ পড়। দোরস্ত । এমামের 

সম্মুখে মোক্তাদীর পীঠ থাকিলে নামাজ দোরস্ত হইবে না। কারণ 

* এ মকল লোক শহিদের মধ্যে গণ্য তাহাদিগকে সিনা গোছলে দফন করিবে । 

প'যদ্দি বিদ্রোহী অবস্থায় ডাকাতী করিতে গিঙ্। মার! যায় তবে জানাজা 
পড়িবে না। কিন্তু উহারা বন্দী হইনার পরে হত্য' হইলে দ্বানাজ। পড়া যাইবে। 
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সে ব্যক্তি এমামের আগে গিয়া ধাড়াইয়াছে বলিয়াই না দোরস্ত। 

কারার ছাদের উপরে নামাজ পড়া মকরুহ। 
একজন এমাম কাবার চারিধারে মোক্তার্দি লইয়া! যদ্দি নামাজ 

পড়িতে দাঁড়ায় তবে ইহাতে যে ধারে এমাম দ্রাড়াইয়াছেন নেই ধারে 
মোক্তাদি এমামের দুই গজ আর কাবার এক গজ তফাতে মোক্তাদি 

মধাস্থলে থাকিলে মোক্তাদির নামাজ দোরস্ত হইবে না। অন্য 

দিকের মোক্তাদ্ির নামাজ দোরস্ত হইবে । যেদিকে এমাম দাড়ায় 

সেই দিকে কাবার খুব নিকটে কেহ যদ্দি এমামের আগে দীড়ায় 
তবে তাহার নাগাজ দোরস্ত হইবে না। কিন্তু তিন দিকের লোক 

এমাম অপেক্ষা কাবার নিকটে দীাড়াইলেও তাহাদের নামাজ 

দোর্স্ত হইবে | (সারে বেকারা ) 



চতুর্থ ব্যান্ল 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

৫শ্বাভিলাহ্ শ্যহ্মান্ন £ 

সকাল হইতে স্ুধ্যাস্ত পব্যন্ত পানাহার ন! করিয়া স্ত্রী সহবাস 

হইতে বিরত থাকিয়। প্রতাহ নিয়েতের সহিত উপবাস থাকাকেই 

রোজ] বলে! মুবলমান বুদ্ধিমান ও বালেগর্দিগের প্রত্তি রমঙ্জানের 
রোজ ফরক্গ। বিনা কারণে রোঙছ। ভঙ্গ করিলে কাফার দিিচ্তে 

হইবে, কিন্ত্রু ওজর বশততঃ রোজা রাখিতে ন। পারিলে অন্য সময় 

কাজ! আদায় করিবে । মানসিক ও কাফারার রোজা ওয়াজেব; ইহা 

ভিন্ন সকল রোঙ্জাই নফল । রমঙ্জানের রোজ। আর মানপিক রোজার 

নিয়েত দিব! দ্বিপ্রহরের পূর্ব পধ্যস্থ দোরস্ত, কিন্তু ছিপ্রহরের সময় 

দোরস্ত নহে। বদ্দি কেহ রমজানের রোজা বলিয়া নিয়েত না করে, 

কেবল এই কথা বলে, আল্লাহ তায়ালার রোজা রাখিতেছি তবে তাহার 

রোজ। দোরস্ড হইবে । কেহ রমজ্জান মাসে নফল রোজগার নিয়েত 

করিলে উহ্াও রমজানের রোজায় গণা হইবে । এইরূপ রমজান 

মাসে ওয়াজেব রোজার নিয়েত করিলেও রমজানের রোজা এ 

নিয়েতেই হইয়া বার । বিমারী কিংবা মোসাফের রমজান মাসে কোন 

ওয়াজেব রোজার নিয়েত করিলে মে যে রোজার নিয়েত.করিয়াছিল 

এ রোজা আদায় হইবে, ।ঞ%* বদ্দি কোন লোক মানমিক করে আমি 
অনুক দিন রোজ। রাখিব, তাহাকে নেই নিয়মিত দিনে রোজা 

রাখা ওয়াজেব। মোপগাফের কিংবা মকিম ষ্দি কল রোজা রাখে 

 উভাদের রোজ! রমজানের রোজায় গণ্য হইবে। যেহেতু রোজ রাখিৰার 
কানত্তা আছে। 
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কেবল নফল বলিয়। নিয়েত করিলেই দোরস্ত হইবে । নফল রোজার 

নিয়েত ঘিপ্রহরের পুর্বে করিতে হয়, ছিপ্রহর পরে করা যায় না। 
কাফারা ও মাননিক রোজার নিয়েত দেলে মুখে রাত্রিতে করিতে 
হয় যে, আমি অমুক রোজ রাখিব। এরূপ বল! নিয়েত করার 

সরত হইতেছে । (সারে বেকায়। ) 

কেহ যর্দি একেলা! ঈদের বা রমজানের চন্দ্র দর্শন করে, তবে 

তাহাকে পরদিন রোজ রাখেতে হইবে । কিন্তু উদের চাদ দেখিয়া 

রোজ ভাঙ্গিবে না। যদি রোজা এফ-ার করে তবে রোজার কাজা 

রাখিবে । (সারে বেকায়! ) 

রমক্গানের চাদ আকাশে মেঘ থাকার কারণে কেহ যদি দেখিতে 

না পায়, কেবল এক ব্যক্তি পরহেক্তগার দেখে ও তাহার কথায় 

বিশ্বান করিয়া নকলকেই রোজ! রাখিত্তে হইবে । বদ্দিও কোন 

গোলাম কি কোন পরহেজগার স্ত্রীলোক চঞ্জ দর্শন করিয়া সকলকে 

জানায় তথাপী রোজ রাখিতে হইবে । মেঘ থাকায় শওয়ালের 

কি জেলহজ্জের চাদ ছুই জন পুরুষ একজন ন্বাধীনা রমণী, কিংবা 

দুইজন ন্বাধীনা স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ দেখিলে তাহার কথা 

বিশ্বান করিতে হইবে । আকাশে মেঘ না থাকিলে অনেক 

লোকের সাক্ষ্য আবশ্ঠক হয়। এমাম ইউস্থফ (রঃ) মতে পঞথাাশ 

জন লোকের সাক্ষ্য আবশ্যক, আর অন্য এমামের মতে কাজীর 

কথায় বিশ্বাম করিলেই চলে । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

লাভা লা শ্াহ্কাল্া ক্স $ 

রমজানের রোজ! রাখিয়। স্বেচ্ছায় হ্বী-দন্মিলন করিলে, গুহদ্ারে 

কিছু গুবেশ করাইলে, কিছু পানাহার করিলে, ওষধ সেবন করিলে, 
নিঞ্া লাগাইলে, মনে করিল যে আমার রোজ ভাঙ্গিয়াছে, তৎপরে 
আবার কিছু আহার করিল। এঅবস্থায় রোজার কাজা রাখিতে 

হইবে এবং জেহারের কাফারার ন্যায় কাফারা দিতে হইবে । কাফার। 
ওয়াজেব কেবল কাছদান ( স্বেচ্ছায়) রমজানেবু রোজ। ভঙ্গের জন্য, 

অন্য রোজ। ভাঙ্গার জন্ঠ নহে (সারে বেকায় )। জেহারের 

কাফারাতে একটা গোলাম আজাদ করিবে, যে কুতদাস আজাদ 
করিবে নে যেন পাগল, অন্ধ, দুই হাতত পা কাটা না হয়। 

গোলাম আঁঙ্গাদ করিতে অক্ষম হইলে, এক মান (৩০ দিন) 

লাগ্রালাথি রোজ রাখিবে, ইহার মধ্যে একট? রোজ যেন ফউত না 

হয়। একট রোজা ফউত হইলে পুনরায় গোড়া হইতে ত্রিশ রোজ। 

রাখিতে হইবে। কাফারার রোজা এ সময় রাখিবে, যে সময় 
পাঁচটা বোজ। রাখ। নিষেধ সে সময় ও রমজান মাস বাদ দিয়! 

রোজা রাখিবে। ইহাতে অপারগ হইলে যাট জন মিসকিনকে 
ছুই সন্ধ্যা উদর পুর্ণ করিয়া আহার করাইবে 1 ঈ' 

স্্রীলোক বর্দি কাফারাঁর রোজ আদায় করে তবে ছুই হায়েজের 

মধ্যে যখন পাক থাকে সেই সময় একমানম রোক্ছা রাখিবে । যদি 

কাফারার রোজার মধো হায়েজ হয়, এফতার করা মোবাহ.। 

কিন্ত এ ভাঙ্গা রোজ! হায়েন্ত হইতে পাক হইলে পুরণ করিবে। 
পপ ১ 

৬ বদি একন ফিসকিনকে বেলা দাউ দিন পর্যন্ত আহার করায় তাহা 

(দার, কব একছ। আনাল মাট জনকে বিঙরণ করে ফি এক ছা আনাজের 

মুনা ধারয়া পুহেকক ষাট ছার মূলা দেহ কাযাবা আদায় হনে) আগমগির) 
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কেনন। নির্দিষ্ট মাজুরের জন্য লাগালাগি রোজা! রাখা সরত নহে । 

(সারে আওরাদ ) 

রোজ স্মরণ থাক! সন্্বে কুল্লি করিচ্ছে গ্রিয়। পানী পান করিলে, 
জোর পূর্বক কেহ কোন খাবার জিনিষ খাওয়াইয়া"দিলে, নাকে, 
কাণে কি মাথার ঘায়ে ওষধ দিলে এবং ওষধের ভেজ মাথার মগজে 

পৌছিলে, পেটের ঘায়ে উুঁষধ দিলে উহার তেজ উদরে প্রবেশ 
করিলে, গুষ্ে বিমার বশতঃ পিচকারী লইলে, মাটার টিল কি পাথর 
কুচ গিলিয়! ফেলিলে, রাত্র জ্ঞানে সকাল বেল! ছেহের খাইলে, ভুলে 
এগ্ডার করিলে, পুনবায় কিছু খাইলে, শয্যাশায়ী রমণীর সহিত 
* জেমা * ( সহবান ) করিলে, * বিনা নিয়েতে মাস ভর রোজ? 

রাখিলে, এ সকল অবস্থায় যদি আর কিছু না খায় তবে কেবল 

একট রোজা কাজ রাখিতে হইবে 
রোজাদার বলিয়৷ স্মরণ না থাকার কারণে ভুলে পানাহার 

করে কি 'জেমা' করে, রমণী দর্শনে বীর্য বাহিব হইলে, তৈল মালিশ 
করিলে, চক্ষে সোরম। দিলে, গিবন করিলে, সামান্য সামান্া বমি 

করিলে, জনুবাবস্থায় নকাল হইলে, লিঙ্গের ছিদ্রে তৈল দিলে, কর্ণে 

পানী ঢালিলে, উড়ো ধুলা, ময়লা, মশা, মাছি ইত্যাদি হলকুমের মধ্যে 
প্রবেশ করিলে, এই নকল অবস্থার রোজা নষ্ট হয় না। বৃটি ও 

বরফ পতিত হইয়! কাহার গালে পড়ে এবং উহ1 গিলিয়। খাইলে 

রোজ নষ্ট হইবে। স্তথতরাং স্বত লোকের সঙ্গে ও চতুষ্পদ জন্তুর 

সহিত সহবাঁস করিলে, স্ত্রীলোকের উরুতে লিঙ্গ ঘর্ষন করিলে, রমণীর 
মুখে চুম্বন করিলে, এই দকল অবস্থায় এন্জাল (বীর্ধ্য ) বাহির 
হইলে একটী রোজা কাজা রাখিবে । কিন্তু বীর্য বাহির না হইলে 

রোজা কাজা! রাখিতে হইবে না। কাহারও যর্দি দাঁতে চাঁা 

(ছোলা) পরিমাণ মাংস লাগিয়া খাকে তবে রোজা কাজা করিতে 

৬ এ ত্রীণো € কেবল একটা কাজা রোজা | বাগিবে, আন পহব!সকারী। পুক্ধবকে 

রোঁজার কাজা করিতে ও কাফারা দিতে হুইীবে | - 

১৭ 
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কইবে | চাঁনা পরিমাণের কম লাঙ্গিয়া থাকিলে কাজ! রোজা 

রাখিতে হইবে না । কিন্তু উহা রাত হইতে হাতে বাহির করিয়া 
পুনরায় খাইলে রোজার কাজ! রাখিবে। এরূপ যাহার প্লাত হইতে 

একটা তিল বাহির হইলে তাহার রোজা নষ্ট হইবে না । যখন তিল 
বাহির করিয়া আবার খাইবে এবং স্বাদ হুলকুমে প্রবেশ করিলে 

রোজা নষ্ট হয়। মুখ ভরিয়া বমি উঠিয়া পুনঃ আপনা আপনি 
ভিতরে গেলে রোজা নষ্ট হইবে। কিন্তু কম বমি হইলে রোজ 
নষ্ট হইবে না। ঈ% 

এক রোজাদার ব্যক্তি রেসমের কাজ করিতে করিতে রেসম মুখে 

রাখায় রং উঠিয়া থুতু” সবুজ বর্ণ কি লালবর্ণ কি নীলবর্ণ হইয়া! যায়, 
এবং এঁ 'থুতু” খিলিয়া খাইলে রোজা নষ্ট হইবে | ( কাঞ্জাল এবাদ ) 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

০েক্রাতঙা। সব্িকিভতুজ্ন্ল মহান 

কোন বস্তর আন্বা্দ লইলে, কোন বস্ত চিবাইলে, রোজা মকরুহ 

হয়। কিন্তু ছেলেকে কোন খাবার দ্রব্য দাতে চিবাইয়া দিতে 

পারে। যুবতী রমণীর মুখে চুম্বন দ্দিলে যদ্দি স্ত্রী সঙ্গমে করার 
ইচ্ছ। গুবল হয় তবে মকরুহ। জোহর নামাজের পুর্ষে চক্ষে মোরম। 

দেওয়। সুগন্ধি তৈল ব্যবহার কর! ও মেছওয়াক করা মকরুহ। 
কিন্ত জোহর বাদে করিলে মকরুহ হয় না| 

যাহার স্বামী তরকারিতে নুন না হইলে গালাগালি করে, তাহার--. 

স্ত্রীরন্ধনের সময় তরকারি চাখিয়! দেখিতে পারে । (সারে বেকায়।) 
এপ সস পপ ও ক আন এ পপ শা শি শা নহি ৬, 

* বমিন স্থাদ যদি হলকুমে পাইয়া গ থাকে রোজা নু হইবে, নচেৎ না 1. 
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লাগালাগি ছুইটা রোজার মধ্যে এগ্ডার না করিলে, মঞ্জুনির 
হ্যায় রোজা রাখিয়। চুপ করিয়া থাকিলে, বিনা ওজুতে কুল্লি করিলে 
রোজ। মকরুছ হয় ! 

যে ব্বদ্ধ“কম জোর হইবার কারণে রোজ। রাখিতে অক্ষম, 
নে রদ্ধ প্রতাহ যিসকিনকে এক “ছা” খাবার বস্তু দান করিবে । বখন 

এ বৃদ্ধ রোজা রাখার ক্ষমতা প্রাণ্ড হইবে, তখন কাজ রোজাগুলি 
রাখিবে। 

গর্ভবতীর গর্ভ নষ্টের আশঙ্কা হইলে, দুগ্ধবতী রমণীর সন্তানের 
মাতৃ দুগ্ধ ব্যতীত জীবন নাশের ভয় হইলে, বিমারীর বিমার বৃদ্ধির 
আশঙ্কা হইলে, মোনাফের প্রবাসে কষ্ট পাইলে, এই চারিজন রোজ 
না রাখিলে যখন ওজর কাটিয়া যাইবে তখন কেবল কাজা রোজ: 

রাখিবে, সাদকা দিতে হইবে না । (সারে বেকায়া ) 

মোনাফের মোনাফেরী অবস্থায়, বিমারী বাক্তি বিমারী অবস্থায় 
মার গেলে. ইহাদের প্রতি দাদকা দেওয়া ওয়াজেৰ নছে। 

কিন্ত বিমার হইতে আরোগ্য হইয়া কয়েক দিন পরে মারা 

খেলে কি মোনাফের মোনাফেরী হইতে মকিম হইবার কিছুদ্দিন 

বাদে মরিলে, উহাদের ওছিয়তানুসারে অলিকে সাদকা দিতে 
হইবে। যে কয়দিন মোছাফের মকিম হইয়া বিমারী আরোগ্যাবস্থায় 

ছিল, কেবল নেই কয় দিনের সাদক! দিতে হইবে । যেমন 

মোষাফের রমজানের দশ দ্রিন মকিম হইয়া বিমারী ব্যক্তি দশ দিন 

আরোগ্য থাকিয়া মারা গ্নেলে, উহার্দের অছিওত অনুসারে উভয়ের 

অলিকে এ দশ দিনের সাদক। দিতে হইবে । ম্বতের তৃতীয় অংশ 

মালের একাংশ ধন (অর্থ) হইতে রোজার সাদকা আদায় করিবে । € 

এক ওয়াক্তের নামাজের জন্য যেরূপ সাদকা দিতে হয়, রোজার 

জন্যেও তাহাই ধাধ্য হইয়াছে । সুতরাং কাহারও যদি নামাজ 
তে পা পট | সা জা সী পি আন সবি জপ আস এ কন জাপা | আপা পাপা শাল সপ আর পপ সপ শিস "পপ পপ জাজ ৩০৪০০ জপ পপ জা 08৭৬ পর" 

% গুছিয়ত করিলে অলিকে আদায় করা ওয়াজেব। না করিলে ওয়াজেব 

নহে । ইচ্ছা করিয়া দিলে দোরন্ত হইবে । 
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ও রোজা ছুইটীর কাজা থাকে আর মরিয়া যায় তবে নামাজ ও 

রোজার কাজার পরিবর্তে অলিকে হিনাব করিয়া সাদকা আদায় 
করিতে হইবে । 

রমজানের কাজা রোক্তা আগত রম্জানের চাদ উদ্দয় হইবার 
পুর্বেব ইচ্ছ! হয় লাগালাগি নতুব! ছাড়াছাড়ি রাখিবে। ইহাতে 

কোন দোষ হয় না| তবে লাখালাখি কাজ। রোজা রাখ! 

মোস্তাহাব । 

মাইয়েতের পরিবর্তে মাইয়েতের অলি কাজা রোজা রাখিবে না 

এবং কাজ। নামাজ পড়িবে না। 

যখন কেহ নফল রোক। রাখে তাহ'কে জম্পূর্ণ করা ফরজ । 

নফল রোজ ইচ্ছা করিয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহ! পুনরায় আদায় 

করা.ফরজ | আহইয়ামের গ মধ্যে রোজা রাখ নিষেধ । কেহ যদি 

আইয়ামের মধো নফল রোজা রাখে, উহ বম্পূর্ণ কর ফরজ নহে। 
কেননা এঁ সময়ে রোজা রাখিলে গোণা হর, সুতরাং নফল আদায় 

করিতে যাইয়া! গোণ। করা ঠিক নহে । জাইয়ামের মধ্যে পাচ দিবস 

রোজা রাখা নিষেধ । যথা ঈদ্দেল ফেতের, ঈদেজ্জোহা, আর 

জেলহজ্জ মাসের ১১ই, ১২₹ই, ১৩ই, এই পাচ দিন। নফল রোজা 

বিন! ওজরে কখনই ভাঙ্গিতে না। মেহমানিতে মেহমানের ও 

মেহমানদাঁর ( গৃহ স্বামী ) উভয়ের নফল রোজ ভাঙ্গা! মোবাহ। 

( সারে বেকায়। ) 

বেলা ছুই প্রহরের পুর্বে কোন বালক বালেগ ( যুবক ) হয়, 
কিংবা কোন কাফের মুঘলমান হয়, হবে সেদিন উহার! রোজার মান্য 

রঙ্গ। হেতু পানাহার করিবে না। যদ্দিও কিছু পানাহার করিয়া 

থাকে তথাপি এ দিনের রোজা কাজা রাখিতে হয় না। যদ্দি উহার! 
রোজ! রাখার নিয়েত করিবার পরে আবার কিছু খায়, তাহাতেও 

রোজ কাজ! রাখিতে হইবে নাঁ। কেননা সকাল হইতে রোজ। 
সত পচ | পপ আজিজ | সন ৩ পপ আহ পি জা জপত শ্ শাজ পরজজ 

ক বত্সরের যে পাচাদন রোজা রাখ! নিষেধ তার তাহাকে আইয়াাম বলে। 
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রাখা ফরজ । রোজার দিবসে স্ত্রীলোক হায়েজ হইতে পাক হইলে, 
মোনাফের বিদেশ হইতে গৃহে পৌছিলে সমস্ত দিন কিছুই খাইবে 
নাঃ কেবল একটা কাজা রোজ। রাখিবে । 

এক মোসাফের মোসাফিরীত্তে ছুই প্রহরের পুবের খাইবার 
নিয়েত করিয়। গৃহে পৌছিবার পরে যদি নফল রোজার নিয়েত 
করে তবে দোরভ্ত; কিন্ত রমজানের মান হইলে রোজ পূর্ণ কর! 
ওয়াজেব। যদি এফ তার করে তবে কাফার। দিতে হয় না। 
এইরূপ মকিম গৃহে রোজার নিয়েত করিয়া মোনাফিরীতে গিয়। 
এফত্তার করিলে কাফারা দিতে হর লা কিন্তু উহাকে এদিনের 
রোজ? পুর্ণ করা ওয়াজেব। যেহেতু সকালে নিয়েত করিরাছিল। 

ছয় প্রকার রোজাদার লোককে ওজর বশতঃ এফতার করা 
দোরস্ত আছে, যথা ১। সফরে গিয়া মোসাফের, ২। বিমারী- 
লোক, ৩। গর্ভবতী, ৪1 জুগ্ধবতী স্ত্রীলোক, ৫ | ক্ষুধাভুর যাহার 
ক্ষুধায় জীবন সংশয় হইবার আশঙ্কা হয়, %। পিপাসিত বাক্তি 
পিপানায় :প্রাণ বাঁহর হইবার লস্তব হইলে এমন লো, যদি কোন 

গাজি বীরপুরুষ কাফেরের নহিতত রোক্ষ। রাখিয়। যুদ্ধ করিতে সন্দেহ 

করে বে, রোজা রাখায় কম ক্ষমতার কারণে যুদ্ধে পরাস্ত হইব কি 

বন্দী হইব, তবে তাহাকে রোজ। ভাঙ্গ। উত্তম। গাজি এ লোককে 

বলে, যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য কাফেরের সহিত বুদ্ধ করেন। 
গ্রত্যেক চার্দের ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই তারিখে আইয়্যাম বেজের 

রোজ রাখা মোস্তাহাব। কেবল জেলহজ্ম মাসের ১৩ই তারিখে 

রোজা রাখিবে না 



১৩৪ মেক.তাহল জান্নাত 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

ঞত্ডেকাশ্ ক্ুন্ান্ লকাম্ম 8 

এতেকাফ করা দোন্নতে মোওয়াক্কেদাহ । এতেকাফ কর! উহাকে 
বলে-_- রমজান মাসে রোজা রাখিয়া যে মসজিদে জামাত হয়, সেই 
মনজিদে এবাদত করিবার ইচ্ছায় কম পক্ষে একদিন পধ্যস্ত থাকে । 

এক দিনের কম সময় থাকিয়া! যদ্দি এতেকাফ ত্যাথ করে উহাকে 

কাজা এতেকাফ করিতে হইবে । (বারে বেকায়া ) 

এতেকাফ করা নোন্নতে মোওয়াকেদাহ, এই জন্য হজরত 

নবী করিম (সঃ) রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে এতেকাফ 

করিতেন। (সারে আওরাদ ও হেদায়। ) 

মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে, এতেকাফ ছুই প্রকার--- প্রথম 

নফল, দ্বিতীয় ওয়াজেব | প্রথ্ম- এতেকাফ করিবার সময় নিজের 
উপরে ওয়াঙ্জেব বলিয়া জান করিলেই নফল হয়। দ্বিতীয়__ 

মানপিক করে যে মাল্লার ওয়াস্তে একদিন, কি এক মান, কি এক 

বৎ্স্গুর এতেকোফ করিব। ইহাতে এতেকাফ করা ওয়াজেব হইয়া 

যায়|! এতেকাফ নোলনতে মোওয়াকেদাহ যাহ অগ্রে বলা হইয়াছে । 

এতেকাফ করিলে কেবল পায়খানা, প্রআব, ওজু, গোছল, 

জামে মনজিদে জুমা পড়িবার জন্য যাইতে পারিবে কাবলল জুমার 
গুথম ছয় রাকাত জুম! ছুই রাকাত ও জুমার পরে ছয় রাকাত সোন্নত, 

এই বর্ববসমেত ১৪ রাকাত্ত নামাজ পড়িয়া চলিয়া আনিবে । জামে 

মসজিদে জুমা পড়িতে গিয়া এই পধ্যন্ত বিলম্ব করিলে এতেকাফ 
নষ্ট হয় না। বিনা জরুরাতে মজিদ হইতে ক্ষণকালের জন্য 
বাহির হইলে এতেকাফ নস্ট হইবে | এতেকাফ করিয়া মসজিদে 
খাওয়া, পেওয়া, শেওয়া, উঠ1, বসা, ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। 

কিন্তু বিক্রয় করিবার নিয়েন বাহির হইতে কোন বন্ধ কাছে আনিয়া 
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রাখিতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত অন্ত কিছু করিতে পারিবেক 
না। কিন্তু এতেকাফ করিয়া! একবারেই চুপ থাকিবে না, বাজে 
কথা বলিবে না, নেক কথা বলিবে ; এতেকাফে একবারে চুপ থাকা 
মকরুহ। আল্লার জেকের করা মোস্তাহাব। ষে কথা বলায় 

পাপ-পুথা কিছুই নাই তেমন কথা বলা মোবাহ (কাঞ্জাল এবাদ )। 
রাত্রে কি দিবসে, ভুলে কি জ্ঞানে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেকি 

অপর রমণীর সহিত সঙ্গম করিলে, মুখে চুম্বন দিলে, কামভাবে 

স্পর্শ করায় বীর্য বাহির হইলে এতেকাফ নক্ট হয় । এতেকাফে 

থাকিয়া এই সকল কুকার্যযগুলি করা হারাম | কিন্তু রমণীকে স্পর্শ 

করিলে কি মুখে চুম্বন দিলে যদ্দি বীর্ধ বাহির না হয় তবে এতেকাফ 
নষ্ট হইবে না। স্ত্রীলোক এতেকাফ করিলে নিজের নামাজ পড়িবার 
গৃহে করিবে । জামাতের মনজিদে এতেকাফ করিলেও দোরস্ত | * 

স্ত্রীলোক স্বাঞধীর বিনা অনুমতিতে এতেকাফ করিতে পারে না। 

যদি কেহ আপনার জন্য কয়েক দিন এতেকাফ করিব বলিয়া 
ওয়াজেব করিয়া! লয়, তবে উহাকে এ রাত্রে এতেকাফ কর! 
ওয়াজেব 1 ছুই দিনের এতেকাফ করার নিয়েত করিলে, দুই রাত 

ই দিন এতেকাফ করিয়। থাকিতে হইবে ( কছুরি)। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

সা্কক্1 ক্রিভশ্ত্রা দিক যান্ম ॥ 

গেছে কি গ্নেছের আটা, কি গ্রেুর ছাতু, কি শু আঙ্গু'র অঙ্জ 
ছাঁ”$ খোরমা, জব বা জবের আটা এক “ছা” সাদকা [দিতে 

পি শপ ০৮ আশ ১ ইল পপ রা এ পাতার রর সর না 

* মসজিদে স্ত্রীলোকের এস্কাফ করা ম্রহ (ফোর্ল মোক্তার )। 
শি 
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হইবে। এক * ছা * জৌনপুরের ৯৬ তোলায় সেরের হিসাবে তিন 
পনের বার ভোপা নয় মাল। ছুই রতি ছুই জব। 

অন্ুবাদকারী বলেন নারে বেকায়ার মধো আছে দোররল 

মোখতারের হাওলা হইতে মার্দানে মৌলবী আকুল আজিজ মরহুম 
(রহঃ) সাহেব লিখিয়াছেন, এদেশের /৩॥০ সেরে উপরোক্ত এক 
“ছা? হয়, অতএব উহার মূল্য ধরিয়। দিতে হইবে এবং জিনিষের 

বাঙ্জারের মূল্য পরিবর্তন হইলে ফেতরার পয়সার ও পরিবর্তন হইবে 
প্রতি বনর এক নিয়ম খাগীবে না । মনে রাখিও যেখানে অর্ধ 
“ছা” দিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে, এ শ্থনে /১৪* পৌনে ছুই সের 
দিতে হইবে। 

সাকা এ লোকেব প্রতি ওয়াজেব; যিনি কাহারও কৃত দাস 
নহে ম্বাধিন মুমলমান ও জাকাত দিবার উপযুক্ত ধনবান লোক। 

আর এক প্রকার ফেতর! প্রদানকারী মালেকে নেছাব। যাহার 
আবশ্যকীয় ঘর বাড়ী ও অন্য বস্ত ব্যতীত অনাবশ্কীয় বস্তর মূল্য 
নেছাব পুরণ হইলে ফেতরা দিতে হইবে। আবশ্টক বস্তু ইহাকে বলে, 
যথা-_- থাকিবার ঘর, ঘরের তৈজন পত্র আপমবাব নকল, পরিধানের 
লেবাদ পোষাক, আরোহণের অশ্ব, যুদ্ধের অশ্তর"শত্ত্র, নেবাকারী 

কৃত থোলাম, উহার অর্থ বদি পার উহা বাদ দিয়া অনাবশ্ঠকীয় 
বন্তর মূল্যের ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব। যদিও এক বৎমর পূর্ণ 
না হয় তথাপি ফেতর। দিতে হইবে | এক বৎসর পুরা না হইলে 
জাঁকাত ওয়াজেব নহে। যাহাকে সাদকা ফেতরা দেওয়া ওয়াজের 
তাহার সার্দকা ফেতর। লওয়1 হারাম | যাহার:প্রতি জাকাত দেওয়া 
ওয়াজেব, তাহাকে ফেতরা, সাদকা, কোর্ববাণী দেওয়! ওয়াজেব। 

সাদকা ফেতর৷ নিজের পরিবার, ছোট ছেলে, দাস-দাসীদিগের 
জন্যও দিতে হইবে । সুবক ধনবান শুক, ধনবান ভোট ছেলে, 

ধাবসায়ী গোলাম, পলাগক গোলাম ইহাদের জন্ঠ কণ্তীকে ফেতরা 

দিতে হয় না। তবে ধনবান ছোট ছেলের ধন হইতে উহার 'পক্ষ্য 
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হইয়া! ফেতর! দিবে । ঈদেল ফেতেরের দিনে সোবে সাদেকের পূর্বে 

যদি কেহ পয়দা] হয় তবে, তাহার জন্যও ফেতরা দ্দিতে হইবে। 

কিন্ত এঁ রাত্রিতে কেহ ষদ্দি মরিয়া যায় তাহার জন্য দিতে হইবে 
না। উদের দিনে নামাজের পুর্ধে ফেতরা দেওয়া! মোস্তাহাব | যদ্দি 
গ্রাতেঃ না দেওয়া হয় তবে পরে দিবে । বিমারী, মোসাফের, 
গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক রোজা ন! রাখিলেও ফেতরা সাকেত 
( মাফ ) হয় না, ফেতরা দিতে হইবে। 

ফেতরা দেওয়াতে তিন প্রকার উপকার হয়; যথা--- প্রথম 

রোজা কবুল হয়, ছ্িতীয়-_ ম্বত্যুর সময় জাকান্দানী হইতে মুক্তিলাভ 
করে, ত্ৃতীয়-_- কবরের আজাব হইতে নিয় থাকিবে । ( উমদাতুল 
ইসলাম, সেরাজী )। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

[ক্ষাল্রলালীল্র জল্সাম্ম 

একজন লোকের একটা বকরী কোরবাধী করা দোরস্ত। 
একটী গরু কি একটা উট একজনে কোরবাণী করিতে পারিলেও 

দোরস্ভ আছে । পাত অংশে সাত জন লোকে সমান মুল্য দিয়া 

একটা গরু কি একটা উদ্ট কোরবাণী করিলেও দোরমস্ত হইবে। ঞ% 
সাত জনের মধ্যে কেহ যদি নাত অংশের একাংশ মূল্যের কম মুল্য 

দিয়া অংশী হয় তবে, কাহারও কোরবাণী দোয়স্ত হইবে না। উট, 
গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, দুম্বা কোরবাণী করা জায়েজ আছে। 

*্ সাত জনের মধ্যে কোন কাফের অংশী হইলে, কিংব। কেহ কেবল মাংস 

খাইবার নিয়েতে অংশী হইলে কাহারও কোরবাণী দৌরস্ত হইবে না। 

১৮ 
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কিন্তু মহিষ গরুর সমতুল্য, আর মেষ দুশ্বা ছাগলের সহিত গণ্য 
হইসে। 'কোরবাণীর মাংন তুল্য অংশে ওজন করিয়া লইবে 
অনুমানে ভাগ করিলে দোরস্ত হইবে না। চন্ম, পাচ মাংসের 
সহিত ভাগ করিয়া লইলেও চলিবে । এক জনে একটা গরু ক্রয় 

করিবার পরে যদি আর ছয় লোক অংশী হয় তবে দোরস্ত আছে । 

কিন্তু এক সঙ্গে ক্রয় কর! কি কেনার পুর্বে অংশী হইয়! ক্রয় করা 
মোস্তাহাব । একজনের কেনার পরে অংশী হওয়া মকরুহ। 

( নারে বেকায়। ) 

দরিদ্রের প্রতি কোরঝ্ণী ওয়াজেব নহে, মালেকে নেসাবের 
গ্রুতি কোরবাণী ওয়াজেব। যেমন পয়গম্বর ( সঃ ) ফরমিয়াছেন,-- 

যে লোকের কোরবাণী দিবার ক্ষমতা আছে, সে লোক ক্ষমতা 

থাকা সন্্েও য্দি কোরবাণী না দেয় তবে আমার মপজিখে যেন না 
আসে। কারবাণী নিজের জন্যে করিবে । ছোট ছেলের জন্য 
করিতে হইবে না বরং ছেলের মাল হইতে উহার পিতা কিংবা উহার 

অছি কোরবাণী করিতে পারে । এঁ কোরবাণার মাংস পিতা পুত্র 
উভয়ে খাইতে পারে । যদি খাইয়া! বাচে তবে বালকের উপকারের 

জন্ত এ মাংন বদল দিয়া লেবান পোষাক লইতে পারে । অহ্ছি 

উহাকে বলে-- কোন বালকের মাতা পিতা মরিয়৷ গেলে, সেই 

বালককে যাহার করে ( হস্তে) সমার্পণ কর। হয় তাহাকেই আরবী 
ভাষায় অছি বলে । 

ঈদ্েজ্জোহার নামাজ পড়িবার পরে সহরের লোক কোরবাণী 
করিবে। সহর ব্যতীত অন্য স্থানে কোরবাণী হইলে অর্থাৎ যে 

শানে ঈদ জুমা হইতে পারে না এমন স্থানের লোক সেখানে 

দশই তারিখের সকালে কোরবাণী করিতে পারে । কোরবাণী 

দিবার শেষ তারিখ জেলহজ্জের ১২ই নুর্ধ্যান্ত যাইবার পুর্বব 
পর্যস্ত ।! কেহ যর্দি কোরবাণী দিবার প্রথম সময়ে মালেকে 

নেলাব থাকে এবং আওয়াল ওয়াক্তে কোরবাণী করে নাঈ, কিন্ত 
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কোরবাণী দিবার শেষ ওয়াক্তে দরিদ্র হইয়া পড়ে উহার প্রতি 

কোরবাণী দেওয়া ওয়ামজব হয় না। রাত্রে কোরবাণী করা 
মকরুহ,। € কাঞ্জাল এবাদ, হেদায়া) কেননা রা? জবেহ 

করিলে হরঙ৬ ঠিক মৃত জবেহ না হইতেও পারে । এই সন্দেহ 

করার জন্য মকরুহ ; নতুবা! দোরস্ত | 

কোরবাণী করিবার নির্দিষ্ট সময় গত হইলে, যাহার কোরবাণী 
মানসিন 1ছল সেই ব্যক্তি, এবং দরিদ্র ব্যক্তির যদ্দি কোরুঘাণীর 
পশু ক্রয় করা থাকে ইহারা উভয়ে কোরবাণী না করিয়া এ জীবিত 

জন্ত সাদক। করিয়া দ্রিবে। মালেকে নেপাৰ কোরবাণীর পশু 

খরিদ করিয়া থাকুক কিতবা না থাকুক উহাকে একটা পশুর 
মূল্যানুযায়ী টাক। সাদক। করিয়া দ্রিতে হইবে । যেহেতু মালেকে 
নেসাবের প্রতি কোরবাণী দেওয়। ওয়াজেব। তাহাতে জস্ত ক্রয় 

করুক ব। না করুক। ক্যেননা কোরবাণীর নময় গত হইলে 

কোরবাণী করা দোরস্ত হয় না| (সারে বেকায়া ) 
ছয় মাসের দুম্বা, পাঁচ বদরের উট, ছুই বৎসরের গরু, এক 

বত্সরের ছাগল, নিং বিহীন বন্ধ্যা মেষ কোরবাণী করা দোরস্ত 

আছে। কিন্তু উক্ত পশু সকলের বয়স ইহা অপেক্ষা কম হইলে 
কোরবাণী দোরত্ত হইবে না। কোরবাণীর পশু অন্ধ, কানা, 

মিং ভাঙ্গ। অর্থাড যে সিংহের মধ্যে মাংস নাই। খেড়া যেপশ্ড 

কোরবাণীর স্থান পধ্যস্ত চলিয়।৷ যাইতে পারে না, যে পশু রোগ 

যাহার হাড়ের ভিতর মগজ নাই, এমন পশু কোরবাণী দোরস্ত 

হইবে না। ( সারে বেকায়। ) 

কোরবাণীর পশুর এক প। কাট! থাকিলে কি কাণ এক তৃতীয় 
ংশের বেশী কাটা, লেজ এক তৃতীয় অংশের অধিক কাটা, চক্ষু 

এক তৃতীয় অংশের বেশী নষ্ট হইলে, চতুড়ের এক তৃতীয় 
অংশের বেশী কাটা হইলে কোরবাণী কর দোরম্ভ হইবে না। 

কোরবাণী দাতা কোরবাণী পশুর মাংন নিজেও খাইবে এবং ধনবান 
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ও দরিদ্রদ্দগ্কে বিতরণ করিয়! দিবে এবং মাংস খাইবার জন্য জম! 
রাখিতেও পারে । মালেকে নেসাবকে ধনবান লোক যদি 
কোরবাণীর মাংস দেয় তবে খাওয়া দোরস্ত হইবে। মাংস তৃতীয় 

ংশের একাংশ বিতরণ করা মোস্ভাহাব। কেনন! ম্বপরিবারে 

আন্থদ! হইয়। খাইবে । কোরবাণী দ্বাত। নিজের হাতে জবেহ, 
করিবে । যদি জবেহ, করিতে ন! পারে তবে অন্য লোককে আদেশ 

করিবে । (সারে বেকায়। ) জবেহ করিবার সময় জন্তর মুখ কাবার 

দিকে করিয়া এই দোওয়। পড়িয়া জবেহ করিবে,_ 

€ ভেজা) 

চঙ্গ তা ডি 65৪১ 4 2৮2৫504 ০০ ৮15 ৬/১০ ০৫) 154 9191 
ও এটি তে ৪ তাকী কার্প এ কী তি 

০) 4 (57 (০2 ৬৩০৭০ ০5555 ভয 

শিওর রা এটি পি ভা পা কাশি তা তান্ঠি 

৬০-১৭ 79১ 15 453 ১০১৬৮ ০] 
পারি উি ৪৩ এ 
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শচ্চগাল্র-- বিন্মিলাহে আল্লাহো আক্বর । আল্লাহুম্মা 

মেন্কা অ-এলায়ক ইন্না সালাতি, অ-নোসকি অ-মাহ ইয়্যাইয়াা 

অ-মামাতি লিল্গাহে রাব্বেল আলামিন লা-শারিকালাহু অ-্বেজা- 

লেক উমেরতে। অ-.আন। মেনাল্ মোস্লেমিনা আল্লাহুম্মা তাকা- 
ববাল্ মিন্ ফোলানে *% এবনে ফোলানা ণ' 

জবেহ করার পরে পশুর গাত্র ঠাণ্ডা হইলে চামড়। ছাড়াইয়। 
মাংস তৈয়ার করিবে । (কাগ্তাল এবাদ ) 

* ফোলানে স্থলে কোরবানীদাতার নাম বলিতে হইবে। 

পণ এসনে ফোলানা স্কুলে কোরবানীদাতার পিতার নাম বলিতে হইবে 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 

ভসআক্ক্িল্া লসান্ন 

আকিকা করিবার নিয়ম শরিয়তল ইস্লাম গ্রন্থে লিখিত 

আছে, যথ।-_ পুর সম্ভান পয়দা] হইলে ছুইটী বকরি, এবং কন্তা 
পয়দ। হইলে একটা বকরি জবেহ করিয়া আকিকা করিবে । হজরত 
মুরনবী (সঃ) প্রেরিতন্ব লাভ করিবার পরে নিক্ষের আকিকা 
নিজেই করিয়া ছিলেন । আকিকার পশু জবেহ করিবার সময় 

এই দোওয়1 পড়িবে, 

ঞ লাখ তা বাঁ এটি 

৪০4 16৮ 3 %৯ 5 591 8828০ ৮১৫ ০ 

পাচ ও ত্া 

৬ ১ 5 ৮ ২০৮০ 12 ৪১০৭3 ১৪০০১ 

শান্ত » ৪5৬ পি ও এগ 

গও (৯১ এ 1 ৮১৯৫3 [৬১__55 ৪১1৭৯ 
] । ৮ ৮৮ 

শঃ ১০০1 

উল্লাক্স- আল্লাহুম্মা হাজেহছি আকিকাতো এবনি 

ফোলান এবনে ফোলান *% দামোহা বে-দামেহি অশ-্লাহমোহা 

বে-লাহমেহি অ-.আজ মোহা বে'আজমেহি অ-জেল্দোহা বে- 

জেল্দেহি অ-শাররোহ। বে-শাররেহি আল্লাহুম্মাজ. আল্হা! 

ফেদায়্যাল লে এব্নি মিনান্ নারে বিস্মিল্লাহে আলাহে! আক্বর | 

5 4 4 ৭ 

&1 12৫ 301৩০ ০১ রি 

৮. শশী পপ | হল ০ সস আন ঠক ভর শর 

ষ্ঠ পিতা নিজে জবেহ, করিলে " ফোলান ” স্থলে পুপগ্রে:নাম বলবে । কিন্তু 

অপর কেহ জবেহ করিলে “ এবনে ফোলান ” স্থানে ” ফোলান এবনে ফোলান * 

বলিবে। অর্থাৎ প্রথম 'ফোলান' স্থলে পুত্রের নান ও দ্বিতীন্ন « এবনে কোলান ” 

স্থলে পিতার নাম.বলিত। কন্ঠা হইলে'পিতা * এব্নে ” স্থলে “ বিস্তি ” বলিবে। 

অন্ত “এব,নে * স্থলে “ বিস্তে ” বলিবে এবং উভয়ে “ হি ” স্থলে * হ1 ” বলিবে। 
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আকিকার পশুর মাংস তৈয়ার করিবার সমম্ম হাড় তুড়িবে 
না। কিন্ত ফকিগণের মতে কোরবাণীর পশুর হ্যায় হাড় মহিত খণ্ড 

খণ্ড করিয়৷ কাটিয়া লইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পশুর একটা 

রান লইয়া ধাত্রিকে (দাই মাতাকে ) দেওয়া উত্তম! আকিকা 

সম্তান জন্মের সপ্ত দিবসে, নতুবা চতুর্দশ দিনে, নচে একবিংশ 
দ্রিনে করিতে হয়। ছেলের মস্তকের চুল মুণ্ডন করিয়া, সে চুল 
চান্দির ( নিকি, ছুয়ানি ও আধুলী ) তুল্য পরিমাণে ওজন করিয়। 

সেই চান্দি নাপিতকে বিতরণ করিয়া দিবে । 

আর কোরবাণীর পশুর জন্ত যে সরত ও আহকাম, আকিকার 

পশুর জন্যও মেই সরন্ত নিধার্ধ্য | সন্তান ভূমিষ্ট হইলে ডাহিন 
কানে আজান এবং বাম কানে আকামত দিতে হইবে । আর 

খোরম। কি মিষ্ট বন্ত চিবাইয়। বালকের মুখে দিবে । 
কাঞ্জাল এবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন,__পুজ সম্ভান হইলে দুই 

বকরি এবৎ কন্যা সন্তান হইলে এক বকরি আকিকা করিতে হয়। 

অভাব পক্ষে বেটা ছেলের জন্য যদ্দি একটা ছাগল আকিকা করে 
তাহাতেও আকিকা হইবে | 

যখন ছেলে কথা কহিতে আরম্ত করিবে, তখন তাহাকে লা- 

এলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া শিখাইয়া দিবে । কেননা শিশুর প্রথম কথ। 
কলেমা হইবে । 

অষম পরিচ্ছেদ 

ল্িলাত্েল জন্য 1 

স্রী-পুরুষের পরম্পর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে নিকাহ 
বা! বিবাহ বলে। 
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ইভ্কাল ও কুলুল--এই ছুইটী বিবাহের স্তস্ত স্বরূপ, ইহ 
ব্যতীত বিবাহ, সিদ্ধ হয় না। বিবাহের প্রস্তাব করাকে 'ইজাব 
বলে। অন্তষ্টচিন্তে শুনিয়া অপরকে গ্রহণ করাকে 'কবুল' বলে। 
ত্রী-পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে অলির আবশ্যক নাই । অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
বালেগ-বালেগার অভিভাবকের পম্মতি লইয়। বিবাহ দেওয়া সিদ্ধ। 

ত্রাণ সক্ক্েন্ল লঙ্ষঞ যথা--পুরুষ লোকের স্বপ্নদোষ 

(এহ তেলাম ) হইলে বা বীর্য স্মলিত হইলে অথবা তাহ কর্তৃক 

কোন স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে তাহাকে বালেগ ধরিতে হইবে। 
স্ত্রীলোকের খতু (হায়েজ ) স্বপ্ূদোষ অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলে, 
তাহাকে বালেগ। বলিতে হইবে । 

অপ্রীণু ল্রস্সক্ষ--বালক'বালিকার অলি তাহাদের পক্ষ 
হইতে স্বীকার বাঁ উক্তি (ইজাব বা কবুল্) করিলে বিবাহ সিদ্ধ 

হইবে । ইহ! ব্যতীত বিবাহ লিদ্ধ হয় না (কাজিখান )। না-বালেগ 

পুত্র ও না-বালেগ। কন্তার অলি প্রথমে পিতা তৎপরে দাদ। ্তৎপরে 
পরদাদ হইবে। অভাব পক্ষে পরস্পরের শহোদর ভ্রাতা, 

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, সহোদর ভ্রাতার পুন্ত্র, বৈমাত্রেয় ভাতার পুত্র, 

এইরূপ পরপরে তাহার পৌল্রগণ | 

তদদাভাবে পরপরে পিতার রহোদর ভাতা (আপন চাচা! ), 

পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ( নৎ চাচা ), পরপরে তাহাদের পুক্রগণ 
এইরূপ ঘত নিন্গে হউক | দাদার ( পিতামহের ) সহোদর ভ্রাতা, 

দাদার ( পিতামহের ) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরপরে তাহাদের পুক্রগণ, 
পৌজ্রগণ । পর দাদার ( পিন্তামহের পিতা ) সহোদর ভ্রাতা কি 
বৈমাত্রেয় জাতা পরপরে তাহাদের পুক্র পৌল্রগণ। উপরোক্ত 
অলিগণকে আসাবা বলা হয়। ( আলমগিরি ও কাক্জিখান )। 

অলি বালেগা কন্যার বিবাহ তাহার বিন। বম্মতিতে কাহারও 

দহিত করাইয়। দিলে উহা! জায়েজ হইবে না। দুই জন পুরুষ 
ও দুই জন স্ত্রীলোক বিবাহ কধোর সাক্ষী হইলে জায়েজ হইবে। 



১৪৪ মেফ তাহল জান্নাত 

বিন সাক্ষীতে বিবাহ জায়েজ হইবে না। মোসলমানদিগের 
বিবাহ কাধ্যে কাফের মোশরেক, পাগল ও ন-বালেগ সাক্ষীতে 

বিবাহ জায়েজ হইতে পারে না। স্থাক্ষীদ্ব় একই সময়ে বালেগ 
পুত্র ও বালেগ! কন্তার স্বীকার ও উক্তি ( ইজাব ও কবুল ) শ্রবণ 

করিবে, অথবা একই সময়ে অলি ও উকিলের শ্বীকার ও উক্তি 

শ্রবণ করিবে। ুথক পৃথক ভাবে পরপরে শ্রবণ করিলে বিবাহ 
সিদ্ধ হইবে না। (কাজিখান ) 

যখন কন্যা! আপন বিবাহের উকিল নির্বাচন করে, তখন দুইজন 
সাক্ষীর উপস্থিত থাক কর্তব্য | 

্ালেনগ সুজ ও ল্বাতেলগা। কন্যা 

লিল্বাভ্ স্পভ্ভান্েল নিল ॥ 

পুজের অবস্থা অনুসারে দেনমোহর নিগ্জারিত করতঃ একজন 

পরহেজগার, বালেগ, বুদ্ধিমান উকিল ও এ প্রকার গুণ সম্পন্ন 

দুইজন সাক্ষীনহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়] উকিল বলিবে অমুক 
গ্রামের অমুকের পুভ্র, অমুক এত টাকা! দেনমোহরে তোমার সহিত 
বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি ইহাতে রাক্ছি আছ? 

উকিল এইরূপ তিনবার কন্য/কে বলিবে এবং কন্তা প্রত্যেক বারেই 
বলিবে * ই” শুত্পরে উকিল কন্যাকে বলিবে, তুমি কি তোমার 

বিবাহের জন্য আমাকে উকিল নিদিষ্ট কর? এইরূপ তিনবার 
বলিবে কন্তা। প্রত্যেক বারেই বলিবে-- হ1। 

ততপরে উকিল পাক্ষীদ্ধয় সহ আচ্ছালামে। আলায়কুম বলিয়। 
বিবাহ ম্জলিসে উপস্থিত হইবে । কাজি জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি 

কে? উকিল উত্তর করিবেন, আমি দুলহিনের পক্ষের উকিল। 

কাজি সাহেব উকিলকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবেন, . আপনি কি 
জানেন ? উকিল উত্তর করিবেন আব্দ র রহিমের কন্যা করিমোক্লেছা 
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বিবি ১১০ টাকা দেনমোহরের পরিবর্থে অমুকের পুজ কলিমোল্লাহ- 
কে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছে । এইরূপ তিনবার বলিবেন। 

কাজি সাহেব প্রত্যেক বারেই বলিবেন, আপনি ইহা ন্বকর্ণে 

শুনিয়াছেন? উকিল প্রত্যেক বারেই বলিবেন, হা! আমি ম্বকর্ণে 

শুনিয়াছি। শুৎ্পরে কাজি সাহেব উকিলকে জিজ্ঞানা করিবেন 

ইহ।র কোন পাক্ষী আছে ? উকিল উত্তর করিবেন, হ1 দুইজন 

্বাক্ষী আছে । পবে সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহীত হইবে ॥ তশপরে 

খোতবা! পাঠান্তে উকিল দুলহার সম্মুখে নামাজের কায়দায় বছিয়! 

কাঁজির শিক্ষায় বলিবে-_ 

ভ্ঞাক্রন্দ্রি আাম্াম্ত লল্িনিলে-, 

ও পন এ পাসে লিপি লা 

%-5)| ক 02 বর্ম] চে ৩ টি ৮৪/5১ | 

র্ ১9) ৬ 2 | ০৯১ ১২৯ 9 টির -5-এ 

বচ্জাল্প-_স্মান্কাহ স্তোক। মেন মোয়াকেলাতি আল্ 

মোসাম্মাত করিমোন্েস। বেন্তে আবছুর-রহিম বে এওয়াজেস্ 

সাদাকেল মালুম । 
উক্ত কালাম তিনবার বলিবে | 

শট লী এ 

নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে ০ * কাবেলতো”। 

উদ্ত,তু আ্ল্কিলল লছিনেল- 

সপ সাশপনি 3 ১5 , রি 81 কেঠ 9$ &1$ 9৩ ৫৯$ ] ৫৪ ॥১)%9 

9০2 7০ 4১ এ 29 5৭ ৪5। | % "০1 ০১৫০ 

“ মায়মে আপনি মোয়াক্কেল। করিমোরেসা বিবি বেন্তে আবছুর 

রহিম একশও রপেয়। দায়েন মোহরকে । এওয়াজ তোম্সে নিকাহ 

ছহিহ কর দিয়! " এইরূপ তিনবার বলিবে 

১৯ 
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নওশাহ গুতোক্ বারেই বলিবে 1 ০95 4&_ ১5০ *মায়নে 
কবুল কিয়া *। 

হহ্-ভ্ঞাম্াযজ ভ্উন্কিভল আক্নিতে 

“ আমি আমার মোয়াকেলা৷ আবার রহিমের কণ্তা, করিমোন্নেস। 
বিবিকে ১০০ টাকা দেনমোহরের পরিবর্থে তোমার সহিত নিকাহ, 

দিলাম ৮»। এইরূপ তিনবার বলিবে । 

নওশাহ, প্রতোক বারেই বলিবে__ * আমি কবুল করিলাম ”। 
তত্পরে কাজি মোনাজাত করিবেন । 

পরে কাজি নওশাহকে কাবিনের লিখিত সর্গুলি শুনাইয়া 

দিবেন। অবশেষে কিছু মিষ্টান্ন দান করিতে হইবে। 

স্পািন্ক স্এ্ন্রপ লাম্িলেম্ন-আরবি ইজ্জাব কালে * আল 

মোপনাম্মা শব্দের পরে কন্তার নাম “ বেন্ষ্তে * শব্ষের পরে তাহার 

পিভার নাম উচ্চারণ করিবেন | 

ছিলজ্জীক্কা ডো -্লাজ্র £ 

কন্যা নাবালেগ। ও গুজ বালেগ হইলে, কন্থার অন্বমত্তিছে 

নিকাহ নিদ্ধ হইবে না। এক্ষেকে উকিলের আবশ্যক হইবে না; 

বরং কগ্ঠার অলি পিতা, দারদা, ভাই কিংবা চাচার কর্তৃত্থে উক্ত 

নাবালেগ। কন্ঠার বিবাহ কাঁষা সম্পার্দিত হহবে। অলিকে নওশাহের 

দিকে লক্ষ্য করিয়। বলিন্তে হইবে । 

কন্ঠার পিত1 অলি হইলে-_ 

আল্রল্রি জালাল এহন শ্রভ্লিল্ে - 

বা 

রন 444 ৪৬০০০) $ ১১৯) ১৯ $ ৬০ টিকার 5 | 

এ ১9০) [ক্০.) ১১০ 5৯ 
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ক 2:24 
মেফ তাহল জান্নাত , রর্খিক সং. ১৪৭. 

পরী 

“ আন্কাহত্তোক। মেম বেস্তিস সগিরাতে ফীদ্"মোসাম্মাহ 

করিমোন্রেসা বেএওয়াজেস সাদাকেল মালুম ।* এইরূপ” পস্তিবার 

বলিবে। 

নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে ২৮ 'কাবেলতো" 

স্পিড) উচঙ্গ, সালাত ছ্নিতে- 

5৫ ৮২৯] +39$ 8৬৯৮০ 587) 401) 45 | ৮৫ (১১১০ 

7 এ ০০০ ০৫০ ৩১ এা১১ ১৯ ৮৮ 
395 ৮:9০ 

* মায়নে আপনি না বালেগা লাড়কি 4. মোলাম্মাৎ করি- 

মোন্নেগাকো । একশ ও রুপেয়। দ্ায়েন গোহরকে এওয়াজ তোম্ে 

নেকাহ ছহিহ. কর দিয়া ” এইবূপ তিনবার বলিবে। 

নওশাহ, প্রত্যেক বারেই বলিবে (2$ ০/5% ৬/১০ 'মায়নে কবুল 

কিয়া' 

স্িতড। হ্্ভাজ্নাজা ভিশনের 

“ আমি আমার না-বালেগ। কন্যা % করিমোন্নেসাকে একশত 

টাক! দেনমোহরের পরিবর্তে তোমার সহিত নিকাহ, দিলাম |” 

এইরূপ তিনবার বলিবে। 
শশী শপ শপ | সপ পপি শা 

* দাদা ওলি হইলে বেস্তিস সগিরাতে ন। কলিয়া 'বেন্তে এবনিস সগিরাক্ছে? 

বলিতে হইবে । ভাই "মলি হইলে প্র স্থলে ৪থ তিস্ সগিরাতে ও চাচা অলি 

হইলে, এ স্থানে “বেস্তে আখিদ স্গিরাতে?। 

প' দাদা অলি হইলে “নাবালেগা' লাড়কীস্থলে' না-বালেগ। পুহনি * বলিতে 

ইইবে। ভাই অলি হইলে এ স্থানে 'না-বালেগ! বহিন' এবং চাচা অলি হইলে 

স্থানে 'না-বালেগা ভাতিজি' বলিতে হইবে । 

৫ দাদা অলি হইলে “কন্যা” স্থলে “পৌল্রী' ( পুখনি ) ভাই অলি হইলে এ স্থানে 

'ভুগ্ি এবং চাচা অলি হুইলে এ্রস্থানে '্রাতুষ্পুস্ী” ( ভার্জিজি ) বলিতে হইবে । 
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নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে--“ আমি কবুল করিলাম। 

ভ্ুক্ভীজ অ্রক্কাক্র ॥ 

কন্যা না-বালেগা! উহার নাম করিমোন্েনা এবং পুজ্ম না-বালেগ 
উহার নাম কলিমোল্লাহ, 

এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অলিদ্বয় তাহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার 
ও উক্তি (ইজাব ও কবুল ) করিবে । উভয় পক্ষের অলি পিতা, 

দাদা, ভাই ও চা হইবে। 

কন্যার অলি পিতা হইলে “েন্তেস্ নশিরাতা”, দাদা অলি 

হইলে “বেন্তা এবনেস্ সগিরান্তী ভাই অলি হইলে 'ওখতেস্ 

সগিরাতা? ও চাচা অলি হইলে “বেন্তা আখিস্ সখিরাতা? বলিবে। 

পুজের পিতা অলি হইলে-_ মেন এবনেকাস্ অখিরে, দাদ! 

অলি হইলে-__ "মেন এবনে এবনেকাস্ নখিরে', ভাই অলি হইলে-_ 

মেন আখিকাস্ মগিরে? ও চাচা অলি হইলে-_ মেন এবনে 

আধখিকাস্ সগিরে' বলিতে হুইবে। 

স্লালললঞ হ্লান্পিত্ ভুইলেল মে, উভয় পক্ষের অলির স্বীকার 

ও উক্ভ্িতে বিনাহ হইলে পুন বাঁ কন্ঠ বয়োপ্রাগড (বালেগ বা 

বালেগা ) হইলে কন্যার পনক্ষেন অলি কন্যাকে এবং পুজের পক্ষের 

অলি পুজকে বলিবে যে, অনুকের সহিত কি অমুকের কন্ঠ অমুকের 

সহিত আমি অলি হইয়। ভোমার নিকাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছি। 

জআল্লল্লি জ্ঞামাহ্ম লক্নিত্ডে ভ্উ্লেো নিম্বোক্ত প্রকারে 

কন্ঠার অলি পিতা নওশাহের এলি পিতাকে বলিবে 2 
পাল ও নত রঃ ছি ০ এলি ৫ লী ঞী ॥ 

৮ 91৮50 52 )$ ৯৬৯০৬ | 8 945০1 (9৯44 ০৮9 | 
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* আনকাহ তো বেনতিস সশিরাতা আল্ মোঁলাম্মাৎ 



মেফ তাহল জামাত ১৪ 

করিমোন্লেদা মেন্ এবনেকাস্ সগিরে আল. মোসাম্মা কলিমোল্সাহ 
বেএওয়াজেস সাদাকেল, মালুম ।৮ এইরূপ তিনবার বলিবে। 

স্কন্্ঞাজল চ্কাদতা শত্শীক্েল দ্কাদলাতক্ষ হজিনতক্ব- 

“ আন্কাহতে। বেন্তা। এবনিন্ সখিরাতা আল মোপাম্মাৎ 

করিমোম্নো মেন এবনে এবনেকাস্ সমগিরে আল. মোগাম্ম। 

কলিমোল্লাহ্ বেএওয়াজেস সাদীকেল মালুম 1” এইরূপ িিনবার 
বলিবে। 

্ুল্যাল জ্ঞান লাওস্পািলল ভ্রাউুক্ক হভিশিতন--“আন- 

কাহতো। ওখত্তিস সগিরাতী আল. মোবাম্মাৎ করিশোক্পেসা মেন, 
আখিক।স্ সগিরে আল মোনাম্মা কলিমোল্লাহ বেএওয়াজেস্ 

সাদাকেল, মালুম 1” এইরূপ তিনবার বলিবে 

ন্্যাল চাচা স্পেল চোচগাছে2 লছিলিকুল + 

“ আনকাহ তো বেনতা আখিস্ সগিরাতা আল, মোসাম্মাৎ 

করিমোন্লেল! মেন এবনে আখিকাস্ অগিরে আল. মোনান্মা 
কলিমোল্লাহ বেএওয়াজেশ ল'দাকেল মালুম” এইরূপ ন্তিননাব 

বলিবে। 

স্ওস্পানুভডল্ আআনিলি শ্শিহ্ডা জিতুভ্ডিলিন ভীতিতী 

লনিনশুল-- * কাবেল তো লে-এবনি অলাইয়।ততান |” 
৬, 

সা ২্পাতৃতিলল জ্ডাহছিন দলাপলা জজ লালিত 

ললিত * কাবেলতো লে-এবনে এবনি অলাইয়াতান |” 
সওুস্াক্ডেক্পি ভ্ডান্নি ভ্ডাড্ই 'হত্িশ্ লাতলভ 

_ভ্নিনেন-- * কাবেল্তো লে-আখি অপাইয়াতান।” 

স৩ম্ণাতজ্ন্তরা জআভিল জো ভ্রু জাতক 

স্রকিনিনে_- * কাবেল তো লে-এবনে আখি অলাইয়া তান |” 

উর, ভাষায় বলিবে 2-- 

চু, ভাম্াজ কুলুগান্্ সিভি নশুস্পাত্েল শিক্ডাতে 

এবভিনব্েলে - 
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মানে আপনি না-বালেগ লাড়কি করিমোল্পেসাকো 

একশও রুপেয়। দায়েন মোহরকে এওয়াজ, তোম্হারা না-বালেগ 

লাড়ক1 কলিমোল্লাহ, সে নিকাহ, ছহিহ কর্ দিয়” এইরূপ তিনবার 

বলিবে। 

হ্ল্ঞালন চাদ লশুস্পাত্ভন্ দলাদলাত্ক্ে ললিনিন্ে 

“মায়নে আপনি না-বালেগা পুৎনি করিমোন্নেনাকে! একশও রূপেয়া 

দায়েন:সোহরকে এওয়াজ তোম্হার। না-বালেগ পোতা কলিমোলাহ সে 

নিকাহ ছহিহ কর্ দরিয়া ।” এইরূপ ছিনবার বলিবে। 
ব্ুল্ঠা জআ্ঞাউ লাতস্পাুতডল্ল ভি উলুল্চ লভ্লি্ল-“মায়নে 

আপনি না-বালেগা বহিন করিমোন্েনাকো একশও রুপেয়া দারেন 

মোহরকে এওয়াজছ তোম্হারা না-বালে ভাই কলিমোল্লাহ সে 

নেকাহ সহিহ, কর্ দিয়া 1” এইরূপ তিনবার বলিবে । 

ুল্গঠাল্র োছু। মল ওস্পাতেজ। চালোন্কে লিন 

“ মায়নে আপনি না-বালেগ! ভাতিজি করিমোনম্নেমাকো একশও 

রূপেয়। দায়েন মোহরন্ডে এওয়াজ ভোম্হারা না-বালেগ। ভাতিজ। 

কলিমোল্লাহ দে নেকাহ, ছহিহ কর্ দিয়। এইবূপ তিনবার বলিবে। 
ম্ওম্পাকুভিল আভিন শিক ওত লালে 

ক্িন্লে-*মায়নে আপন বেটাকে লিষে অলাইয়াতান কবুল কিয়া" 
নওম্পাহেল্র আনল দলা) শ্ত্যেক বালে 

লতিলিন্লে- মায়নে আপনা পোতাঁকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল 

কিয়া |” 

শন ও৩ম্পান্রেল জলিল জ্ভাউ ব্রান্ড লালে ক্িব্ে- 
'মায়নে আপনা ভীই/ক লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া ।* 
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সওুস্ণীতেল্ল ভাভিল জো] এতে লাক্রেউ ক্লিন 

* মানে আপনা ভাতিজাকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া” 

হভঙ্ক ভালা ্ষল্ঠাজ শি লব্ওস্পাভ্েজ্ শিজ্ঞাক্ষে 

লনিনন্তর্র--* আমি আমার না-বালেগা কন্তা করিমোন্নেস৷ বিবিকে 

১০০২ টাকা দেন মোহরে তোমার না-বালগ পুত্র কলিমোল্লার সহিত 
নিকাহ দিলাম |” এইরূপ তিনবার বলিবে। 

্কল্গাল কাদা তভস্শাতভলল দাদাকে ভিন 

“আমি আমার না-বালেগা পৌল্রী ( পুৎনি ) করিমোন্নেনা বিবিকে 
১০০২ টাঁক। দেন মোহরে তোমার না-বালেগ পৌন্র (পোতা ) 
কলিমোল্লার সহিত নিকাহ, দিলাম ।” এইরূপ তিনবার বলিবে। 

ল্য জা শব্ওস্খাত্ডেল আ্ঞাউত্ুক্ লিন 

« আমি আমার না-বালেগ। ভগ্নি করিমোন্নেনা বিবিকে ১০০, টাকা 

দেন মোহরে তোমার না-বালেগ ভ্রাত। কলিমোল্লার সহিত নিকাহ, 

দিলাম ।” এইরূপ তিনবার বলিবে। 
হ্কল্যাহল ঢল স্ব ৩শাক্ডেল চাচ্ান্কে হভিলব্বে-আমি 

আমার না-বালেগ। ভ্রাতুস্পুত্রী (ভাতিজি ) করিমোন্লেমা বিবিকে 

১০০২ টাঁকা দেন মোহরে ত্তোমার না-বালেগ ভ্রাতুষ্পৃজ্র (ভাতিজা ) 
কলিমোলার মহিত নিকাহ, দিলাম 1” এইরূপ তিনবার বলিবে। 

ওস্পান্ডেল জআনিনি ম্পিভী শতভ্িল লাক্রেই 

কিনলে * আমি অলি হইয়া! পুজ্রের জন্য কবুল করিলাম ।৮ 

সওম্পীত্েল ভনিন দকাদলা অআ্রতভ্যিক 'লাক্পেই 

নবন্িনিন্বে- “ আমি অলি হইয়া পৌন্রের জন্য কবুল করিলাম |” 

স৩স্পাভ্েন্ল অনিল ভা শ্রত্যেল্ আাক্রেউ 
হতিনন্বে-- * আমি অলি হইয়। জাতার জন্ঠ কবুল করিলাম ।* 

সওস্শাত্েল্ জ্সভিন চগা। অুুভ্যক লআাল্রেই 
লল্নিন্বে-- আমি অলি হইয়। ভ্রাতুষ্পুজের জন্য কবুল করিলাম ।” 
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বিস্মিল্লাহের বাহ মানের রাহিম। 
“হল্বলৎ্প--আালহামদে! লেল্লাহে নাহমাদোহ্ু অ নাবতাহনোহু 

অ নাসত্াগ ফের়ছু 'গ নাউজো। বিল্লাহে মেন সরুরে আনফোছেন। 
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অমেন ছাইয়েয়াতে আমালেন! মাই ইহদি আল্লাহো ফালা মোদের! 
লান্ু অ মাই ইওদ লেলহছু ফাল! হাদিয়া! লাহু অ আশহার্দো আল 
লাঁএলাহ। ইল্লাল্লাহে৷ অয়াহদাহু লাশারিকালাছ অ আমহাদে৷ আন্না 

মোহাম্মাদান আবদোহু অ রাছুলোছু, ইয়া আইওহাম্নাছোত্বাকু 

রাববাকোমল্লাজি খালাকাকুম মেন নাফছে ও অ হেদ্দাতেন অ খালাকা। 
মেনহা জাওজাহা অ বাছছ! মেন হোম রেজালান কাছিরাঁও অ- 

নেছায়া অভ্তাকুল্লাহাল্সাজি তাছ। আলুনাবেহি অল আরহাম, ইন্নাল্লাহা 
কানা আলাঁয় কোম রাকিবা, ইয়৷ আইওহাল্লাজিনা আমানুত্াকুল্লাহা 
হাক! তোকাতেহি অলা৷ তামুতোন্না ইল্লা ওয়ানতুম মোছলেমুন। 
ইয়া আইওহাল্লাজিনা আমানুত্াকুল্লাহা অকুলু কওলান ছাদদিদাই 

ইওছলেহ লাকুম আমালাকুম অইওগফের লাকুম জোনুবাকুম অমাই 

ইওতেয়েল্লাহ৷ অ রাছুলাছু ফাকাদ্ ফাক্জ৷ ফাওজান আজিমা। 
নিল্াক্ডছেকস হমাম্নীভিকীতি 

আয় পরওয়ার দেগারে আলম ! আয় খোদা ওয়ান্দ করিম | 

তু আপনে কা্রমি ও রহিমিছে এন দোনে। মিএ2, বিবিউমে উলফত 

ও মহব্বত দে। যেয়ছা কে তুনে হজরত আদম ও হজরত হাওয়া, 

আওর হজরত এবরাহিম ও হঙ্গরত ছারা কে দিয়া থা। ইয়া আল্লাহ, 

ওইনাহি যহববত আতাকার । আওর হজরত ইউছুফ ও হজরত জেলেখ। 

আওর হজরত মুছ! ও হজরত ছফুর! আলায়হেচ্ছালাত ওচ্ছালাম কো 

দিয়। থা। ইর। আল্লাহ. ওইপাহি মহব্বত ইন লোগৌকো। আতাকার। 

আয়-বাঁরে এলাহ1 ! হরদে মিঞা বিবিউমে তু খোলুছিয়েত ও মহব্বত 

দে,যেয়ছ। কে তুনেআপনে হবিব আহমদ মজতবা! মোহাম্মদ মোস্তফ! 

ছল্লাল্সাহো আলায়হে ও ছাল্লাম ও হজরত খোদেজাতল কোবরাকে। 

আওর হজরত আলী সর্ভজ। ও হজরত ফাতেমাতজ্জোহর রাজি 

আল্লাহতাল। 'মানহোমাকো। এনাইয়েত কিয়। থা। ইয়। খোদ অয়ছাহি 

আনসনাই ইন দৌনে। মিএা বিবিকো। এনাইয়েত কর,আয় আল্লা ! মেয় 

দরুদ ও ছালাম ভেজত। হুঁ,তেরে নবি আওর তেরে মহবুব আহমদ 

২০ 
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মেজতব! মোহাম্মদ মোস্তফ। ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ও ছাল্লাম আগর 

ওনকি আলওআওলাদ আওর উনকি আছহাব ও আনছার ও আহলিয়াত 
ও আতহার.পর, ভুঁভি আপনা ফজল ও করম কর্। তু বহুত হি বড়া 
রহিম ও করিম হ্যায়-_বেরাহমাতেক1--ইয়। আর হামার রাহেমিন। 

ন্িল্লোত্ত শ্রীলোক্কগণক্ষে ভিলা কলর! হাল্রান্ম ? 

যথা, ১। মা,২। নানি কি নানীর মাতা যত উদ্ধে হউক, 
৩। দাদি কিদাদির মাতা যত উদ্ধে হউক, ৪1 কন্যা কি কনার 

কন্ঠা যত নিন্ে হউক, ৫। পৌত্রী কি পৌত্রীর কন্যা যত নিন্তরে 
হউক, ৬। ভগ্মী ( সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ), ৭। ভাগ্নি 

কি ভাগ্নির কন্যা যত নিম্সে হউক, ৭। ভাতিজী ক্ি ভাতিজীর 

কন্যা যত নিম্মে হউক, ৯1 ফুঁফু,১০। খালা, ১১1 স্ত্রীর কন্যা 

(যদি স্ত্রীর সহিত সঙ্গম হইয়া থাকে), ১২। শাশুড়ী, 

১৩। পুজবধূু কি পৌন্রবধূ যত নিন্পে হউক, ১৪। ছুধ-মা, ভগ্মি 

নানি, দাদি ইত্যার্দি এবং ষে স্ত্রীলোকের সহিত জেন। করা হইয়াছে 

তাহার কন্যা, মা, নানি, দাদি ইত্যাদদিকে বিবাহ কর। হারাম । 

ঞদুশ্ড--নিয়মিত কালকে এদ্দত বলে অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক 

দিলে অথবা কোন কারণ বশত: বিবাহ ভঙ্গ হইলে কিংবা স্বামীর 

স্ৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের যে সময় পর্যন্ত অন্য বিবাহ দোরস্ভ নহে, 

ভাহাকে এদ্দত বলে। এদ্দতের কাল মধ্যে স্ত্রীলোকের অন্য বিবাহ 

করা হারাম, পুরুষের এদ্দত নাই । 

স্ত্রীকে তালাক দিলে অথব। কোন কারণ বশতঃ বিবাহ ভঙ্গ হইলে 

তাহার এন্দত এ মময়ের পর হইতে তিন হায়েজ পর্যন্ত কিন্ত নাবালিকা, 

বৃদ্ধা ও খভুবন্ধা স্ত্রীলোক হইলে তাহার এদ্দত তিন মাস দশ দিন। 
কোন শ্রীলোকের স্বামীর স্বড্যু হইলে, তাহার এদ্দত £ মাস 

১* দন । এইরূপ স্বামী অন্তিম সময় স্ত্রীকে তালাক দিলে তাহার 

দ্ধ ও & মাল ১* দিন, কিন্ত গন্তবতী হইলে তাহার এদ্দত 
নেফাছের কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত | 



একি মেফ ভাহল জান্নাত ১৫৫ 

কোন স্ত্রীলোকের নাবালক স্বামীর মৃত্য হওয়ার পর গন্ত বতী 
হইলে, তাহার এদ্দত ৪ মাস ১* দিন | 
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(2) £ 941 1১ ৮) ০৮9 2৯৮71 ডি 1০৯৬০ | 

তৎপরে ১৬৮ পুষ্ঠার ছানী খোতবা পড়িতে হইবে । 



১৫৬ মেক তাহল জামাত 

বিস্মেল্লাীহের রাহমানের রাহিম | 

শচ্লান্রপ--আল্হামদে। লিল্লাহে রাবে্বলে আলামিন্ 

আহমাদোহু অ.আন্তাইনুভ অ-নাস্ আলুহুল্ কারামাতা৷ ফিমা 
বায়াদাল্ মাওতে ফাইন্নাহু কাদ্ দানা আঙ্ালি অ-মাজোলোকোম 

অ-আশহাদে! আল, লা-এলাহ। ইল্লাল্লাহু অহদ।হু লা-শারিকালাহু অ- 

আন্না মোহাম্মাদান আব দোহু অ-রানস্ুলোভ । আর্ সালাহু বেলহাকে 

বাশিরাও অ-নাজিরাও অ-দেরাজাম্ মোনিরা। লেইওনজের৷ 

মান কান! হাই ইয়াও অ-ইয়াহাকোল, কাওলা আলাল. কাফেরিন! 

অনমাই ইউতিহেল্লাহ। অ-রাস্থুলাহ ফাকাদ্ রাশাদ1 অ-মাই ইয়াছেহেমা 

কফাকাদ দাল। দালালাম মোবিন। এজা কামাল এমামে! ইয়াখ 

তোবে। ইয়াওমাল. জোমোয়াতে 'ফাস্হামেয়ু লাহু অ-মান্ছেতু । 

ফাইন্না লেল. মোন্ছেত্েললাজি লা-ইয়ান্মাও মিনাল হাজ্জে মনল 

মালেলমোন্ষেতেস্ সামেয়ে ফায়েজা কামাতেছ ছালাওয়ান্তো 

ফীদেলুছ ছাফুফ! ডা মানাকেবে কাইনায় তেদালছ ছাফুফে 
মেন তামামেছ ছালাতে 

ত্পরে ১৯৭০ পরষ্ঠার রি খোতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে । 

উউতদি্ন ০ক্তভিত্েল সক্ডেলা ০খোাউিজ € 
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১৬০ মেফতাহল জান্নাত 

বিস্মিল্লাহ্র রাহমানের রাহিম । 

শু ল্ল্পপ--আল্লাহো৷ আকবর আল্লাহে! আকৃবর ল1-এলাহা 

ইল্লাল্লাহো অ-আল্লাহো-আকৃবর আল্ল।হো আকৃবর অ-লিল্লাহেল, 

হাম্দ। ছোবহানা জিল এজ্জাতে অল আজ মাতে অন্ সানায়ে । 

ছোবহান জিল হারবাতে অল কোদরাতে ওল আলায়ে আল্লাহে। 

আকবর আল্লাহে! আকৃবর লা-এলাহ। ইল্লাললাহে৷ অল্পাহো আকৃবর 

আল্লাহে৷ আকৃবর অলিল্লাহেল হামদ । ছোবহান! জিল খোলকে 

অল মালাকুতে। ছোবহানাল মালেকেল হাইয়েল্লাজি লা-ইয়ানামে! 

অলাইয়ামুতো । ছোবহানাল কাদেরেল কাবিয়েলাজি লা ফানা 

আলাহু । ছোবাহানাল্ মালেকেল, মোল কেল্লাজি ল।-জাওয়ালালাহু। 

আল্লাহে। আকবর আল্লাহো৷ আবকুবর লা-এলাহা ইল্স।ল্লাহো অল্লাহো 

আকবর আল্লাহেো আঁকৃবর অলিল্লাহেল হাম্দ। ছোবহানাল 

খালেকেল খাল্লাকেল্লাজি খালাকাল খাল.ক। মেনাত্তিনে অল মায়ে । 

অল মোহইয়ে মান ফিল আারদে অন নামায়ে ছোবাহান! মানলারাহা। 

ছোডুরাচ্ছায়েমিনা বেএশরাকেল আনওয়ারেল মীরেফারত্তে অল 
ইমান। অন্নাওয়ারা কোলুবাল্ মোছাল্লিনা বেনু রেল্ হেদাইয়াতে 

অল এরফান । অবাম্ধারাল মোমেনিনাল আবেদিনা বেনীমায়েল 
জেনান। অকফাতাহা আলাচ্ছায়েমিনা আবওয়াবাল্ বারাকাতে 
অররাহমাতে অররেদওয়ান, আল্লাহে! আকৃবর আল্লাহো আকবর 

ল1-এলাহ। ইল্লাল্লাহো অল্লাহে।! আকবর আল্লাহে৷ আকৃবর অলিল্লাহেল 

হামদ | ছোবহানা মান আন জালাল ফোরকান ফি আশরাফে 

লায়লাতেম মেনলাইয়ালি শাহরে রামজাঁন। অজায়াল। কেইয়ামাহ! 

খায়রাম মেন আল্ষে শাহরেম মেনাদ্দন্ধরে অল আজমান। 

অ আরছাল। ফিহাল মালায়েকাতা বোকাবলিগে ছালামাতে আলা 

কাফফাতে আহলেল হাকে অল হকান; গ্রাফারালাহোম 

বেকামালেল কারামে অল এহছান জামিয়েল কাবায়েরে অল 

এছইরান। ছোবহানা মান অ আদালেচ্ছায়েমিনা বে দোখুলেল, 
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জান্নাতে মেম বাবেই ইয়াকালোলাশ্ছ রাইইয়ান। অশার1 কফাহোম 
বে আনওয়ায়ে নীমায়েল জেনান | মেনাল ভরে অল কছুরে 
অল গেলমান। আল্লাহো আকৃবর আল্লাছেো আক্বর ল।-এলাহ। 

ইল্লাল্লাহ অল্লাহো৷ আকৃবর আল্লাহ! আকৃবর অ লিল্লাহেল হামদ । 

অনাসহাদেো! আল লা-এলাহ। এল্লালাহো অহদাহু লাশারিকা লান্ু 

অ নাশহাদে। আন্না মোহাম্মাদান আবদদোহু অ রাছুলোহু। আম্মা 

বাঁদো ফাকাদ কা-লাবনে! ওমারা ফারাজ রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো 
অশলায়হে অ ছাল্লাম৷ জাকাতাল ফেতরে ছায়া মেন তামারেন 
আওছায়ী মেন্ শাইরেন আলাল আবদে-অল হোজ্জাজ জাকারে 

অল, ওনছ] অচ্ছাগিরে অল. কাবিরে মেনাল মোছলেমিনা অ আমার 
বেহা! আন তোয়াদদ। কাবলা খোরুজেব্লাছে এলাচ্ছালাতে অ কাল। 

মাবদোল্লাহেবনো ছায়ালাবাতা কালা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহে৷ 

আলায়হে অ ছাল্লাম। ছাঁয়োম মেম বোরেও অ কোমছেন আনকুলে 

ছানায়নে ছাশিরেন আওকাবিরেন হোরে'ন আও আবদেন জাকারেন 

আও ওনছ আম্মা গানিওকোম ফাইওজাক্ষিহেল্াহো । অ আম্ম! 

ফাকিরোকোম ফাইওরাদ্দো৷ আলায়হে আকছারে মেম্মা৷ আতাহা। 

'শ কালা রাগুলোশাহে ছানা লাহে! আলায়হে আছা লামা এজ কান। 

লায়লাতোল কাঁদরে নাঁজালা জিব(রলো ফি ঝুলে কাবকাবাতেম 

মেনাল, মালায়েকাতে হওছালুনা আল কুলে আবদেন কায়েমেন 

আও কায়েদ্িই ইয়াজ কোরোপ্সাহ। ফাঁএজা কানা ইয়াওমো ঈদেহেম 

ইয়ানি ইয়াওম। ফাতেরেহেম ইয়াহ। বেহেম এনদা মালায়েকাতেছি। 

ফাকালা ইয়া মালায়েকাতি মা জাজাও আজিরেন ওফ কা 

আমালাহু কালু রাব্বান! জাজাও আইওফফ৷ আজরন্ছ কালা ইয়! 

মালায়েকাতি আবিদী অ এমালী কাদাও ফারিদাতি আলায়হেম ছুন্ম। 
খারাজু ইয়। ওজ্জ্না এলাদ্দোয়ায়ে ওয়া এজ্জান্তি ওয়া জালালি ওয় 
কারামি ওয় ওলোবি ওয়া আর তেফায়ে মাকানি লাওজিবান্নাহ্ুম 

ফাইয়াকুলোরজে্ কাকাদদ গাফারতো। লাকোম ওয়া বাদ্দালতো। 
১ 
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ছাইয়াতে কোম হাছানাতেন | কাল। ছাল্লাল্লাহে। আলায়হে অ ছাল্লাম। 

. মান ছায়ামা রামজানা ছুম্মা আতবাহ্ছ ছেত্তাম মেন সওয়ালেন কান! 
কাছেইয়ামেন্দাহরে । বারাকাল্লাহোলান। অলাকুম ফিল কোরআনেল, 
আজিম অনাফায়ানা অইয়াকুম বেল আয়াতে ওয়াজ্জেকরেল হাকিম 
ইন্না তায়াপা জাওয়! দোন কারিমোম মালেকোন কাদিমোন্ 
বাররোর রাউফর রহিম । 

এইখানে ১৭০ পৃষ্ঠার ছানী৷ খোঁতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে । 

উলিদালভভ্লভ্ বল্ল খা জ্ন্ন। 
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ইহার পর ১৬৮ পৃষ্ঠার ছানী খোতবা মি হইবে । 

বিস্মেলাহের রাহমানের রাহিম। 
শ্চ্ঙ্গাক্র---আলাহে। আকৃৰর আল্লাহো আক্বর ভা এলাহ। 

ইল্লাল্লাহে। অল্লাছেো৷ আকবর আল্লাহে! আকৃবর অ লিল!হেল হাম্দ । 
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ছোবহানা মান জাঁয়ালাল কীবাতা কেবলাতাল লেল মোছািন। 
ফিল লায়ালী অল আইয়াম অবাশ্বারাত তাওয়া ফিনা হাওলাহা।- 

বেশ্নায়ীমেল মোকিমে অল হুরেল মাকছুরাতে ফিল খেয়াম। 

ওয়াদা কোমন্লাজাতে। ফিল আরছাতে ইয়াওমা ইয়াও খাজে! 

বোওয়াছি অল আকর্দাম। আল্লাহো আকবর আল্লাহেো৷ আকবর 

লাএলাহ! ইল্লাল্লাহে। অল্লাহে! আকবর আল্লাহ! আকবর অ লিল্লাহেল 

হামদ । ছোনহানা মাও ওয়াছাফান কীনাত। বেহাজাল কালাম । 
ইন! আওয়ালা বায় তেও অ দেয় লেম্নাছেল লাঙ্জি বে বাককাতা 

মোবারাকান জাল আয়াতে অল আলাম। অহাইয়াজান তেইয়াক। 

লেকাএহি ফি কলুবে আবিদ্দেহিল কেরাম| হাত্তা তারাকুল 
আওতানা ফি কুল্লে আম। ওয়া ইয়ামন্ুনা রাজেলিনা ওয়ারাকে- 

বিন! মায়ান্বাওকেত তাঁমামে ) মোলাবিবন ওয়! মোকাব্বেরিনা 

এক্ডেদায়। বে ছোন্নাতে এবরাহিমী আলায় হেচ্ছাঁলাম। আলাছে। 

আকবর আল্লাহো আকবর লাএলাহ! ইল্লাল্লাহে। অল্লপাছেো৷ আকবর 
আল্লাহেো। আকবর অ লিল্লাছেল হামদ | ছোবহানা-মান জায়ালাল 

হাজ্জা রোকনাম মেন আরকানেল এছলাম, অররোকনাল ইয়ামানিয়! 

মোলতাজাম। আহলেল এহরামে । অজাবালার রাহমাতে মাছয়াদ্দা 

লেল ওয়াকেইনাল কারামে । আল্লাহো আকবর আল্লাহো৷ আকবর 

লাএলাহ। ইল 'ল'হে। অল্লাহো আকবর আল্লাহ আকবর 'অলিল্লাহেল 

হামদ | আলহামদে। লিল্লাহ্লোজি আন জাল। আলকোরআন। 

দিয়াআাম মোবিন! ও অজায়ালাত তেবায়াহু দ্দিনান রাজিন। । 

অজ্জাকারাম শহুরাল আফাদেল। ফি কেতাবিহি | আলহাজ্জো 

আন হোরোম মালুমাতোন । অহিয়া নওয়ালোন অজ্জুলকাদাতে 
অ.মআশরে। জেল হেজ্জাতে। অ আঙগহাদেো আন লাএলাহা 

ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাছ লাশারিকালাহু অনাস হাদে। আন্ন। মোহাম্মাদান 
আবদোহু অ রাছুলোছ। ছাল্লালাহে! আলায়হে অ আলা আলেহি 
অ আছহা বেহি অ আজওয়াজেহি অ জোরে-ইয়াতেছি অ 
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আতবায়েহি আজমাইন। ইয়া আইওহাক্লাছে। এয়লামু হাদ! 

ইয়়াওমোন আজ্জামাহুল্লাহো তীল। ফিল এছলামে অ নাশারা আলা 
এবাদেহেল মোমেনিন, খায়রু অবারাকাতাহু ফি হাঁজেহেল 

আইয়াম ইয়াওমেন কিহেব তালালাল্প।হো৷ নাবিয়াহু এবরাহিম। 

বেজাব হেবনেহি এছমাইল। অকাদ কিল এছহাক1 অ আইয়োহোম। 

কানা ফাহুয়া এন্দাল্লাহে আজিমোন হিনা কাল! ইয়া! বোনাইইয়! ইন্সি 
আরাফিল মানাম ইন্নি আজ বাহোক। ফানজোর মাজ। তারা | কাল। 

ইয়া আবাতেফ. আল মাতুমারো ছাতাজেদোনি এনস। আল্লাহো 

মেনাছ ছাবেরিন। ফালাম্মা আছলাম অ তাল্লাহু লেল জাবিনে 

এহতাজ্জাল আরশে। অল কোরছিও অর তীদাতেল মালায়েকাতো 
বেত্াছোরয়ে অল এছতেহালে অ ছাহ! কুল্লে। শাইয়েন মেনাল 

আরশে এলাছ ছারা অহোম ইয়1 কুলুন! আল্লাহুম্ম। ইন্নাত তাখাজতা 
এবরাহিমা খালিল। অ নাদায়ন। আইইয়। এবরাহিমে। কাদ ছাদ্দাকতার 
রোইয়! ইন্ন! কাজালেক! নাজঞ্জিল মোহছেনিন | ইন্না হাজ! 

লাহোয়াল বালাওল মোবিন অকাদায় নানু বেজাঁবহেন আজিম । কালা 
ছাঁল্সাল্লহো আলাঁয়হে অ ছাল্লামী মান কানা লাহু ছেয়াতোন অলাম 

ইওদরেহ ফাল। ইয়াক রোবান। মোছাঁপানা অ কালাজ বাচ্চ দাহ' 

ইয়াকোম মেমবীদে ছাঁপাতেল ঈদে গা ছান্মেল দাহাইয়াকোম। 
কালা আলিও আমারানি ছাল্লালাহে। আলায়হে অ ছালাম ল 
তোঁদহি বেয়াওর1। আ অল! মোকাবেলাতেন অল। মোদ। বারাতেন 

অল! খারকায়।! অল। শারকা-আ অআন তোকছেমু লোচমাহ। 

অ €জাোছদাহ! অ ক্ষেলালাহা আলাল মাছাকিনে অলাউতিয়া ফি 
জাজারেআহা শায়আ ৷ কাল জাবেরোল বাদানাতো আনছ!বয়াতেল 

অন বাকারাতো আন ছাবয়াতেন এবাদাঞাহে রাহেম! কোমঞ্রাহে! 

এগ তা নেমু হায়াতাকোম ফি হাজেহেদ্দনিয়া অল। তাকুনু মাহরুমিনা 

মেন জেয়ারাতে বায়তেল্লাহে য়নেছ তাতীতোম ছাবিলা। কাল! 
রাছুলোরগহে ছাল্লাল্লাহো আঙ্গায়হে স ছাল্লামা আল ওমরাতো 
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এলাল ওমরাতে কাফফারা তোল লেম! বায়ন হোম অল হাজ্জোল 
মাবরুরো লায়ছালাহু জাজাওন এলাল জান্নাত্তো । আউজো 

বেল্লাহে মেনাস সায়তানেল হোছুদে হাজ্জ বালাগোল লেন্নাছে 

অলেইওন জারু বেহি অলে ইয়ীলামু আন্মামাহয়া এলাহু ওয়াহেদোন 
অলে ইয়াজ্জাকারা উলুল আল.বাব ইন্না আহছানাল কালামে 
কালামাল্লাহোল মোলকেল আল্লামে। বারাকাল্লাহো৷ লানা অলাকুম 
অ তাকাব্বালাল্লাহে! মেনন ম মেনকোম অছ তাগ ফেরোল্লাহা লি 

অলাকোম অ লেছায়েরেল মোছলেমিন৷ ফাছতাগ ফেরুহো ইন্নাহুতীল! 
মালেকুন কারিমোন জাওয়াদোন বারের রাউফর রাহিম | 

এইখ+নে ১৭০ পৃষ্ঠার ছানী খোতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে। 
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বিস্মেল্লাহের রাহমানের রাহিম 

শুউচ্গাল্র-- আলহামদে। লেল্লাহে নাহমাদহু অ নাছতায়িনহু 

অনাছতাগ ফেরোহু অনোমেনোবেহি ওনাতাগাককালো। আলায়ছে 

অ নাউজে। বিল্লাহে মেন শরুরে আনফোছেন। অ মেন ছাইয়া আতে 

আমালেনা মাই ইয়াহার্দি আল্লাহো৷ ফাল। মোদেল্লালাহু অমাই 
ইদলেলন্ত ফালা হাদিয়ালাছু অ আশহাদে] আন লাএলাহ। ইল্লাল্লাহো৷ 

ওয়াহদাহু লাসারিকালাহু ওয় আল হাদে। আন্না মোহাম্মাদান 

আবদ্দোছ ওয়া রাছুলোহছু । ছাল্লাল্লাহো৷ আলায়হে অ আলেহি অ 
আছহাবেছি অছাল্লামা। আন্ম। বাদে। ফাকাদ কালাললাহে৷ তীলা 
ইল্সাল্লাহা অমালায়েকাতাহু ইওযছাল্লুনা, আলান্নাবিয়ে, ইয়া আইও 
হাল্লাজিন! আমামু ছাল্লু আলায়হে অছাল্লেমু তাছলিম। । কাল 

রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহে৷ আঁলায়হে অ ছাল্লাম! । আর হামো ওম্মাতি 
ইয়া ওম্মাতি আবুবাকারে। অ আদাদ্দোহোম, ফি আমরেল্লাহে ওমারো। 
'অ আঙ্জুইয়াছোম ওছমানো অ আকদাহোম আলিও অ ছাইয়েদাল 
সাইয়াবে আহলেল জান্নাতেল হাছানো-অল হোছায়নো, অস্থাইয়ে 

দ্াভোন নেছায়ে আহলেল জান্নাতে ফাতেমাতো৷ ছাইয়েদাতেস 

সোহাদায়ে হামজাতো।। আল্লা হোশ্মাগনফের লেল্ু আব্বাসে অ 

আলাদেহি মাগফেরাতান-জাহেরাতান অ বাঁতেনাতোল ওত্তগাদেরে! 

জানবা, অখায়রোল কোরুনে কারানি ছুম্মালাজিন৷ ইয়ালু নাহোম্ 
আল্লাহা আল্লাহা ফি আছহাবি, লাতাতাখেঞ্জুছম ফারাঁদ। মেম বাদি 
মান আহাব্বাহোম ফাবেছোব্দি আহাববাছোম অমান বাগদাহোষ 
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ফাবে বোগদি আবগাদাহোম অ ছোলতানো জেল্লোল্লাছে মান 

আরুরামছু আকরামহুল্লাছো অমানা আহানাহু আহানাহুল্লাহে। 

আল্লাহোন্মাগ ফেরলি অলেল মোমেনিণা অল মোমেনাত অল 

মোছলেমিন৷ অল মোছলেমাতেল আহইয়ায়ে মেন হোম অল 

আমওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আর হাগার রাহেমিন। আল! 

হোণ্মনি ছোরমান নাছার। দিনা গোহাম্মাদেও অজ আল্ন মেনহুম 
ওয়াখ জোল্মান্ খাজাল। দিনা মোহাম্মাদেও অলা তাজ আলন৷ 

মেনহুম এবাদালাহে, রাহেমা কোমলাহো, ইন্নাললাহা ইয়া মোরে 

বেল আদলে অল এহছান অ ইতায়েজেল কোরবা অ ইয়ানহা 
আনেল ফাহসায়ে অল মোনকারে অল বাগইয়ে ইয়ায়েজোকোম 

লায়াল্লাকুম তাজাককারুন অজকোরুনী আজ কোর কোম অন 
কোরুলী অলাতাক ফরুন। 
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পবিত্র কোরআন্ শরীফে. উক্ত হইয়াছে যে, জগতে একমাত্র 

ইসলামই আল্লার মনোনীত ধর্্মা। এই ধর্দর মধুর রসাম্বাদন হিনি ন| 
করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত মুনলমান নামের অযোগ্য । এই ধর্দ্পের 

সাহাযোই মানুষ পারলৌকিক মুক্তি পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ 
. করিবে । এই নিমিত্ত ইসলামের বিধি ব্যবস্থা বা মছল। মছায়েল জ্ঞাত 

হওয়। প্রত্যেক মোসলমান নরনারীর প্রতি ফরজ। ইহাতে মছলা 

মছায়েলের বিষয় এত সহজ ও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে যে 

'অতি সামান্য লেখাপন্ডা জান। লোকেও বুৰ্িতেে পারিবে । মছণা।- 

গুলি প্রশ্ন ও উত্তরের নহিভ প্রেখা হইয়াছে । ইমান হইতে আরন্ত 

করিয়া পাক, নাপাক, ওক, গোছল, নম।জ, রোজা, হজ, জাকাত, 

কোর্ববানি, মাত, আকিকা, জানাজা, ফরজ এবাদত, নফল- 

এবাদত, খাওয়া পরা, হালাল-হারাম চেনা, নেক বিবাহ তালাক 

প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে | এক কথায় 
বলিতে থেলে এই পুস্তকখানি একবার আগাগোড়া পাঠ করিলে 
মছল! মছায়েলের মন্বন্ধে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না 1 

মূল্য ১০ দেড় টাকা মাত্র । 








